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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

BÀ BỐ THỊ XUÂN LINH TÁI CỬ CHỦ TỊCH MẶT TRẬN BÌNH THUẬN 

rong hai ngày 11–12/7, tại TP Phan 
Thiết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
Bình Thuận tổ chức Đại hội đại biểu 

MTTQ tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 
2019 - 2024. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt 
Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và phát biểu chỉ 
đạo. 

 

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn 
Hữu Dũng phát biểu tại Đại hội. 

Tham dự đại hội còn có ông Nguyễn 
Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận, 
Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Dương Văn An, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Bố Thị Xuân Linh, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ tỉnh Bình Thuận, cùng 400 đại 
biểu trong đó có 270 đại biểu chính thức, là 
những người đại diện cho tất cả các tầng lớp 
nhân dân trên địa bàn tỉnh, đại diện ưu tú 
của gia cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí 
thức, đại biểu các tôn giáo, các thành phần 
kinh tế, dân tộc, Mặt trận các cấp. 

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 
tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Văn Nam, Phó 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo 
cáo tóm tắt tổng kết những kết quả nổi bật 
của công tác Mặt trận của tỉnh trong nhiệm 
kỳ qua và một số phương hướng trong 
nhiệm kỳ tới. 

Theo đó, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần 
thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã không 
ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 

truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, vận 
động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp Nhân 
dân, góp phần đưa các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận 
cao đối với các chương trình, dự án phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Các phong trào thi đua yêu nước, các 
cuộc vận động do Mặt trận chủ trì đạt được 
kết quả tích cực, với nhiều cách làm sáng 
tạo, hiệu quả; nhiều mô hình, điển hình tiên 
tiến được nhân rộng. Phát huy tốt vai trò của 
các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín 
trong cộng đồng dân cư trong công tác tuyên 
truyền, động viên các tầng lớp Nhân dân 
tham gia các phong trào thi đua yêu nước, 
các cuộc vận động của Mặt trận, nhất là trên 
lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi 
trường và các hoạt động nhân đạo từ thiện 
tại địa phương. 

 

Các đại biểu dự Đại hội. 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBTƯ 
MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận 
và đánh giá cao những thành tích nổi bật của 
Mặt trận và các tổ chức thành viên tỉnh Bình 
Thuận trong nhiệm kỳ qua. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề 
nghị Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy 
truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường; 
nâng cao vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh và các tổ chức thành viên, tranh thủ phát 
huy vai trò của các chức sắc, tôn giáo, giả 
làng, người có uy tín trong cộng đồng dân 
cư. 

T 
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Thường xuyên đổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động, sáng tạo nhiều hình 
thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây 
dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc. Lắng nghe ý kiến, kiến nghị 
của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy 
dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã 
hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích 
cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền 
trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đồng 
thuận xã hội, thúc đẩy sáng tạo, tham gia 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 
phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc 
phòng - an ninh, xây dựng Bình Thuận phát 
triển nhanh và bền vững. 

 

Phó Chủ tich Nguyễn Hữu Dũng tặng bức 
ảnh Bác Hồ với Bác Tôn chúc mừng Đại hội. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn 
mạnh, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các 
cấp của tỉnh Bình Thuận tập trung xây dựng 
các chương trình, kến hoạch và giải pháp cụ 
thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã 
được nêu ra, hướng tới chào mừng Đại hội 
Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng. 

Chủ động nắm tình hình nhân dân, phát 
hiện những khó khăn bức xúc để phản ánh 

với cấp ủy, chính quyền, không để phát sinh 
những tình huống bị động. Chú trọng đổi 
mới, tổ chức tốt hơn nữa Ngày hội Đại đoàn 
kết dân tộc, để ngày hội thực sự là của nhân 
dân. 

Phát huy mô hình hiệu quả ở khu dân cư 
qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam”. Triển khai sâu rộng phong trào thi đua 
“Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” đế 
các địa bàn dân cư trong tỉnh. Bảo vệ quyền 
và lợi ích chính đáng của nhân dân để tổ 
chức giám sát và phản biện xã hội, thực hiện 
có hiệu quả công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí. Thu hút chuyên gia, người 
có uy tín tham gia công tác Mặt trận, lấy công 
tác thi đua khen thưởng làm động lực thực 
sự thúc đẩy các phong trào thi đua trong hệ 
thống Mặt trận. 

Sau hai ngày làm việc liên tục, khẩn 
chương, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 
tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 
– 2024 đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương 
87 vị đại diện khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
tỉnh tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh khóa VIII. Bà Bố Thị Xuân Linh tái 
cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội cũng hiệp 
thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại 
biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, gồm 7 vị. 

 
Thùy Trang – Lý Nam // 

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

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

BAN BÍ THƯ CHUẨN Y ỦY VIÊN VÀ PHÓ CHỦ NHIỆM UBKT 
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

hường trực UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận 
vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết 
định của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về việc chuẩn y Ủy viên và Phó Chủ nhiệm 
UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2015 - 
2020. 

Theo đó, thông tin từ Báo Bình Thuận cho 
biết Thường trực UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận 
vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định 
của Ban Bí thư chuẩn y Ủy viên và Phó Chủ 
nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 
2015 - 2020. 

T 
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Tại Hội nghị, ông Phan Văn Đăng, Ủy viên 
Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy 
Bình Thuận đã công bố và trao Quyết định 
của Ban Bí thư chuẩn y Phó Chủ nhiệm 
UBKT Tỉnh ủy cho ông Nguyễn Chí Lợi, Ủy 
viên UBKT Tỉnh ủy. 

 

Ông Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, 
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao Quyết định của 
Ban Bí thư chuẩn y Ủy viên và Phó Chủ nhiệm 
UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận.   

Đồng thời ông Đăng cũng công bố và trao 
Quyết định của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về việc chuẩn y Ủy viên UBKT Tỉnh ủy 
Bình Thuận đối với các ông Nguyễn Hồng 
Pháp, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban 
Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm 
Thiên Quý, Trưởng phòng Nghiệp vụ Cơ 
quan UBKT Tỉnh ủy và bà Nguyễn Thị Minh 
Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 
Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hàm Thuận 
Bắc. 

Sau khi công bố và trao các quyết định, 
ông Phan Văn Đăng đã phân công nhiệm vụ 
mới cho các Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Bình 
Thuận. 

 

PV // https://baovephapluat.vn .- 2019 
(ngày 19 tháng 7) 

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

BẦU BỔ SUNG MỘT PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH BÌNH THUẬN 

áng 25-7, ngày làm việc thứ ba của kỳ 
họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh 
Bình Thuận (khóa X) đã tiến hành 

công tác cán bộ, bầu bổ sung một Phó chủ 
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; miễn nhiệm và 
bầu bổ sung một số thành viên ủy viên Ủy 
ban. 

 

Ông Nguyễn Hoài Anh (thứ ba từ trái qua) được 
HĐND tỉnh Bình Thuận bầu giữ chức vụ Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh (khóa X). 

Theo đó, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy đã được các đại biểu 
HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND 
tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 thay cho ông 
Trương Quang Hai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
đương nhiệm (nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 

1-8-2019) với số phiếu bầu 48/49 đại biểu 
tham dự (54 đại biểu, có mặt 49). 

Ông Nguyễn Hoài Anh, sinh năm 1977, là 
đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tuy Phong. 
Trước khi làm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, 
ông từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn 
Bình Thuận, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong. 
Ông Hoài Anh có trình độ chuyên môn: Thạc 
sĩ Quản lý hành chính công; Kiến trúc sư; 
Cao cấp Lý luận chính trị. 

Liên quan công tác cán bộ, tại kỳ họp này, 
các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã bỏ phiếu 
miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Thanh 
Bình, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh 
được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận 
điều động phân công giữ chức vụ Bí thư 
Huyện ủy huyện Hàm Tân, nhiệm kỳ 2015-
2020; đồng thời HĐND tỉnh cũng đã bầu bổ 
sung ông Lê Quang Vinh, Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh và ông Nguyễn Hữu Ba, Giám 
đốc Sở Tài chính vào chức vụ Ủy viên UBND 
tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021. 

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

 (ngày 25 tháng 7) 

S 
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BĐBP BÌNH THUẬN KHẮC PHỤC SỰ CỐ TRÀN DẦU 
TẠI CẢNG PHÚ QUÝ 

ù sóng to, gió lớn, khó khăn cho việc 
cứu hộ nhưng sau 4 ngày đêm tích 
cực, khẩn trương, gần 20 cán bộ, 

chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng 
(BPCKC) Phú Quý, BĐBP Bình Thuận đã 
phối hợp bơm hút toàn bộ khối lượng dầu 
trong 5 hầm chứa dầu của tàu dịch vụ hậu 
cần nghề cá bị chìm tại cảng Phú Quý (tỉnh 
Bình Thuận) sang tàu khác, nguy cơ xảy ra 
sự cố tràn dầu cơ bản đã được ngăn chặn. 

 

Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đang tích cực 
bơm hút, đưa dầu ra khỏi tàu bị chìm, ngăn chặn 
sự cố tràn dầu.  

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 1/7, tàu 
dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu mang số hiệu BV 98459 TS, công suất 
480CV chở khoảng 70.000 lít dầu đang neo 
đậu tại cảng Phú Quý thì bị mắc cạn rồi 
chìm, trên tàu có 5 thuyền viên. 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận được 
tỉnh giao làm chỉ huy hiện trường, phối hợp 
với các sở, ngành và UBND huyện Phú Quý 
triển khai, sử dụng phao quây dầu chủ động 
khống chế, thu hẹp việc lan tỏa dầu nếu xảy 
ra sự cố tràn dầu trên biển. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đoàn công 
tác Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận do 
Thượng tá Chu Văn Tấn, Phó Chỉ huy 
trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh làm 
Trưởng đoàn đã ra đảo Phú Quý, điều động 
cán bộ, chiến sỹ Đồn BPCKC Phú Quý phối 
hợp với các cơ quan chức năng nhanh 
chóng khắc phục sự cố tràn dầu.  

 
Lê Quang Thiện // 

http://baophapluat.vn.- 2019 
 (ngày 6 tháng 7) 

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

BĐBP BÌNH THUẬN: PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG 
“ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE” 

ưởng ứng cuộc vận động của Ủy ban 
An toàn giao thông quốc gia, chiều 5-
7, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận đã 

tổ chức Lễ phát động “Đã uống rượu bia - 
Không lái xe”. 

Tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Văn Ngọ, 
Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh yêu cầu chỉ 
huy các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm 
chỉnh các quy định pháp luật về an toàn giao 
thông; xây dựng chương trình, kế hoạch 
hành động cụ thể cho cấp mình, trong đó 
gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị trong việc đảm bảo an toàn 
giao thông ở cơ quan, đơn vị mình; thực hiện 
nghiêm túc việc không sử dụng rượu bia khi 
điều khiển phương tiện giao thông theo 

phương châm “Đã uống, không lái - Đã lái, 
không uống”. 

 

Đại tá Nguyễn Văn Ngọ, Phó Chỉ huy trưởng 
BĐBPình Thuận phát động cuộc vận động  

D 

H 
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Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng cũng yêu 
cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh, đổi mới 
công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp 
hành quy định “Đã uống rượu bia - Không lái 
xe”, nhất là đối với đội ngũ làm công tác lái 
xe tại cơ quan, đơn vị, cán bộ thường xuyên 
tham gia giao thông... Đồng thời, tăng 
cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý 

nghiêm khắc các trường hợp vi phạm theo 
phương châm “kiên quyết, kiên trì, không có 
vùng cấm”. 

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

(ngày 5 tháng 7) 

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

BĐBP BÌNH THUẬN PHỐI HỢP GIẢM THIỂU TAI NẠN TRÊN BIỂN 

gày 1-7, BĐBP Bình Thuận cho biết, 
đơn vị đang nỗ lực đẩy mạnh các 
hoạt động phối hợp trong giảm thiểu 

tai nạn trên biển. 6 tháng đầu năm 2019, trên 
khu vực biển Bình Thuận đã xảy ra 46 vụ tai 
nạn, sự cố, chìm 8 tàu cá và 1 tàu cá hư 
hỏng, làm chết 39 người, 3 người mất tích, 
2 người bị thương. Đa số tai nạn là do tàu bị 
phá nước, bị hỏng máy thả trôi, chập điện 
cháy và tai nạn lao động... 

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên, theo 
Đại tá Nguyễn Ngọc Hào, Chỉ huy trưởng 
BĐBP Bình Thuận là do các phương tiện đi 
biển đã cũ hoặc không đảm bảo kỹ thuật; 
trang thiết bị thông tin liên lạc không đồng 
bộ. Bên cạnh đó là sự hiểu biết và nhận thức 
của ngư dân còn thấp, còn chủ quan về công 
tác cứu hộ, cứu nạn. 

Ngoài ra, một số ngư dân không có chứng 
chỉ, bằng lái, giấy chứng nhận (thuyền 
trưởng, máy trưởng, thuyền viên) vẫn tham 
gia hoạt động trên biển; nhiều tàu cá còn cố 
tình tắt kết nối trang bị Movimar, dẫn đến khó 
khăn trong giám sát theo dõi tàu cá hoạt 
động trên các vùng biển và cảnh báo thiên 
tai. 

Để chủ động trong công tác tìm kiếm cứu 
nạn, cứu hộ đạt hiệu quả, hạn chế thiệt hại 
về người và tài sản cho các chủ phương tiện 
và ngư dân, Đại tá Nguyễn Ngọc Hào cho 
biết, BĐBP Bình Thuận đã chỉ đạo các đồn, 

đơn vị Biên phòng trong tỉnh đẩy mạnh việc 
giám sát, quản lý chặt chẽ tàu cá hoạt động 
trên biển, nhất là khi có thời tiết xấu. 

Đối với các phương tiện không đủ điều 
kiện an toàn thì kiên quyết không cho ra 
khơi. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ phối hợp với 
các ngành chức năng, với các địa phương 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư 
dân, nhất là các chủ phương tiện, thuyền 
trưởng đánh bắt xa bờ đảm bảo an toàn tính 
mạng, tài sản trong quá trình đi biển, nhất là 
trong việc không vi phạm vùng biển nước 
ngoài... 

 

Đội công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng 
Phú Quý (BĐBP Bình Thuận) tuần tra bảo vệ an 
ninh trật tự vùng biển, đảo. Ảnh: Phương Vy 

 

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

(ngày 2 tháng 7)

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

BÌNH THUẬN TẠO ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

hực hiện Chương trình tổng thể cải 
cách hành chính nhà nước giai đoạn 
2011 - 2020 theo Nghị quyết số 

30c/NQ-CP của Chính phủ, những năm gần 
đây, tỉnh Bình Thuận nỗ lực triển khai công 
tác này, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột 

N 

T 
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phá. Trong đó, lấy hiệu quả cải cách thủ tục 
hành chính, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân 
là mục tiêu, động lực phấn đấu xây dựng 
nền hành chính công khai, minh bạch, phục 
vụ nhân dân tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội. 

Sự hài lòng của người dân, doanh 
nghiệp “là động lực, là thước đo”  

Vào một ngày giữa tháng 7-2019, Công ty 
cổ phần Ðầu tư và Xuất nhập khẩu DOP (trụ 
sở tại TP Hồ Chí Minh) được UBND tỉnh 
Bình Thuận giao quyết định chủ trương đầu 
tư thực hiện Dự án Khu du lịch thắng cảnh 
văn hóa cộng đồng và công viên Gành Son 
tại xã Chí Công, huyện Tuy Phong. Trao đổi 
với chúng tôi, bà Phạm Thị Oanh, Tổng 
Giám đốc Công ty cho biết: Từ khi nộp hồ sơ 
đề nghị thực hiện dự án cho đến khi được 
trao quyết định chủ trương đầu tư, công ty 
không gặp trở ngại gì. Thủ tục được rút gọn, 
chi phí và thời gian đi lại giảm. Doanh nghiệp 
cảm thấy hài lòng với cung cách, thái độ 
phục vụ, sự hỗ trợ, giúp đỡ có trách nhiệm 
của cán bộ công chức các cơ quan chức 
năng và địa phương của tỉnh Bình Thuận. 

 

Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành 
chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bình 
Thuận 

Không chỉ riêng trường hợp công ty của 
bà Oanh mà còn nhiều tổ chức, cá nhân 
được các cấp, các ngành trong tỉnh giải 
quyết thủ tục nhanh gọn như vậy trong thời 
gian gần đây. Công tác cải cách hành chính 
(CCHC) được Bình Thuận tập trung chỉ đạo, 
triển khai đồng bộ, quyết liệt. Trong đó, cải 
cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ 
trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện 
nhiệm vụ. Theo báo cáo, trong năm 2018, 
các sở, ngành trong tỉnh ký cam kết rút ngắn 

TTHC và đã đăng ký UBND tỉnh phê duyệt, 
rút ngắn thời gian giải quyết của 242 TTHC, 
thời gian rút ngắn trung bình 16,6%; đồng 
thời kiến nghị Trung ương đơn giản hóa ba 
TTHC (cụ thể hai TTHC đề nghị cắt giảm 
thành phần hồ sơ và một TTHC đề nghị bãi 
bỏ). Ðầu năm 2018, Trung tâm Hành chính 
công (TTHCC) tỉnh Bình Thuận được thành 
lập trên cơ sở giải thể Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả đang thực hiện theo cơ chế một 
cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai 
cho biết, TTHCC tỉnh ra đời nhằm khắc phục 
những hạn chế của các bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả tại các sở hiện nay. Ðó là sự 
phân tán và tính liên thông các TTHC chưa 
hiệu quả, thiếu đồng bộ, chưa có cơ quan 
đầu mối thống nhất làm nhiệm vụ theo dõi, 
giám sát việc thực hiện để kịp thời phát hiện, 
điều chỉnh, xử lý những vấn đề phát sinh 
trong quá trình giải quyết TTHC cho tổ chức, 
công dân. 

Trung tâm giữ vai trò đầu mối thực hiện 
hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của 18 sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
đồng thời, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tìm 
hiểu, tiếp cận môi trường đầu tư của tỉnh và 
thực hiện TTHC về đầu tư dự án ngoài ngân 
sách nhà nước trên địa bàn. Trong năm 
2018, Trung tâm tiếp nhận và giải quyết 
đúng hẹn 32.482 trong số 32.484 hồ sơ, đạt 
tỷ lệ 99,9%. Riêng trong sáu tháng đầu năm 
2019, qua tiếp nhận 23.039 hồ sơ; đã xử lý 
và trả kết quả 22.752 hồ sơ, trong đó số hồ 
sơ xử lý và trả kết quả đúng hạn là 22.744, 
chỉ có tám hồ sơ trễ hẹn. Các hồ sơ trễ hẹn 
đều có văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân. 

Hàng chữ “Sự hài lòng của người dân và 
doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt 
động của Trung tâm hành chính công” được 
gắn ngay tại sảnh là phương châm mà mỗi 
cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại 
đây luôn ghi nhớ để thực hiện. Gặp ông 
Nguyễn Tiến Dũng, đại diện Công ty cổ phần 
Cảnh Viên thực hiện dự án du lịch tại xã Sơn 
Mỹ, huyện Hàm Tân đến Trung tâm để làm 
thủ tục bổ sung hồ sơ sang tên dự án tại 
quầy Sở Tài nguyên và Môi trường, ông 
nhận xét, các thủ tục được giải quyết rất 
nhanh chóng; thái độ của công chức hỗ trợ 
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doanh nghiệp tốt, hướng dẫn tận tình, chu 
đáo. Sau hơn một năm rưỡi hoạt động, kết 
quả khảo sát cho thấy, đánh giá sự hài lòng 
của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của 
công chức, viên chức tại Trung tâm có 5.404 
trong số 5.413 ý kiến rất hài lòng và hài lòng, 
đạt tỷ lệ 99,8%. 

Những cách làm hay 

Trong quá trình thực hiện công tác CCHC 
đã xuất hiện những hình thức, cách làm hay. 
Trước đây, Chi cục Thủy sản tỉnh thực hiện 
việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp giấy 
đăng ký tàu cá, danh sách thuyền viên, giấy 
phép khai thác thủy sản, cấp giấy phép đóng 
mới, cải hoán tàu cá… ngay tại địa bàn quản 
lý theo mô hình một cửa “lưu động” đã được 
người dân đồng tình ủng hộ. Ðiều đó giúp 
người dân tiết kiệm thời gian, tiền bạc, quá 
trình khai thác, đánh bắt thủy sản thuận lợi. 
Tuy nhiên, sau khi TTHCC tỉnh đi vào hoạt 
động, các thủ tục thuộc lĩnh vực Chi cục 
Thủy sản phải thực hiện còn một số khó 
khăn, gây phiền hà cho ngư dân. Chi cục 
Thủy sản Bình Thuận phản ánh lên cấp trên 
đề xuất thay đổi cách thức tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả tạo thuận lợi giúp ngư dân. 
Trên tinh thần cầu thị, tiếp thu ý kiến của 
ngành chức năng và của người dân, trong 
tháng 8-2018, UBND tỉnh quyết định triển 
khai tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại các địa 
phương và giao cho bưu điện chuyển đến 
TTHCC tỉnh, hướng đến tiếp nhận tại nhà 
đối với các TTHC này. Theo đó, ngư dân sẽ 
được quyền chọn nộp hồ sơ và nhận kết quả 
tại các địa bàn cơ sở hoặc tại bưu điện địa 
phương. 

Nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả 
Quyết định số 45/2016/QÐ-TTg ngày 19-10-
2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch 
vụ Bưu chính công ích, UBND tỉnh ban hành 
Danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ Bưu 
chính công ích với 1.136 thủ tục. Trong năm 
2018, đã tiếp nhận và trả kết quả 140.893 hồ 
sơ qua dịch vụ này, trong đó nhiều nhất là 
hồ sơ thuộc lĩnh vực thủy sản, giao thông 
đường bộ và lý lịch tư pháp. UBND tỉnh ban 
hành Danh mục TTHC tiếp nhận và Trả kết 
quả trực tiếp tại nhà, tạo thuận lợi cho tổ 
chức, cá nhân với 22 TTHC. Từ khi triển khai 

đến nay, Bưu điện tỉnh tiếp nhận tại nhà với 
hơn 500 hồ sơ. 

Từ tháng 6-2018, TTHCC tỉnh triển khai 
ứng dụng kết nối Zalo để cung cấp thông tin, 
tương tác giữa người dân, doanh nghiệp và 
cơ quan hành chính, thông qua hệ thống 
phần mềm tích hợp. Phó Giám đốc TTHCC 
Trần Tương Như cho biết, khi tổ chức, 
người dân nộp hồ sơ tại Trung tâm sẽ nhận 
được phiếu biên nhận điện tử trên ứng dụng 
Zalo, có thể thay thế phiếu biên nhận bằng 
giấy; tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ bằng cách 
quét mã QR trên điện thoại thông minh và sẽ 
được cung cấp chi tiết hồ sơ đang nằm ở 
đâu, do ai xử lý. Tính năng Zalo official sẽ 
cung cấp cho người dân, doanh nghiệp 
những thông tin về hoạt động của Trung 
tâm, công tác CCHC của tỉnh, những thay 
đổi, cập nhật về chính sách của tỉnh, nhất là 
trong lĩnh vực kêu gọi đầu tư. Hiện đã có gần 
8.000 lượt người quan tâm theo dõi. 

Với phương châm “Ðáp ứng nhu cầu 
khách hàng với chất lượng cao, dịch vụ ngày 
càng hoàn hảo”, công tác cải cách TTHC 
luôn được Công ty Ðiện lực Bình Thuận 
quan tâm. Việc công ty phát hành hóa đơn, 
thanh toán tiền điện, áp dụng hóa đơn điện 
tử thay cho hóa đơn giấy đã tạo thuận tiện 
trong việc hạch toán, đối chiếu dữ liệu, kê 
khai nộp thuế. Giám đốc Công ty Ðiện lực 
Bình Thuận Trần Ngọc Linh cho biết thêm, 
ngoài việc thu tiền điện tại các quầy giao 
dịch, công ty thỏa thuận hợp tác với 12 ngân 
hàng và bảy tổ chức trung gian để thanh 
toán tiền điện cho khách hàng qua thẻ ATM 
với nhiều tiện ích, và tại 384 điểm thu trên 
toàn tỉnh. Qua đó, tạo sự thuận lợi nhất cho 
khách hàng trong việc lựa chọn hình thức 
thanh toán, địa điểm thanh toán bất kỳ trong 
hệ thống thu tiền điện của công ty, rút ngắn 
thời gian, giảm phiền hà cho khách hàng. 

Hướng tới mô hình “bốn tại chỗ” 

Cụ thể hóa các nhiệm vụ công tác CCHC 
gắn với mục tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 
2016-2020 của Chính phủ và phù hợp tiêu 
chí đánh giá CCHC của Bộ Nội vụ, tình hình 
thực tế của địa phương, đầu tháng 7-2019, 
UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá, 
xếp loại công tác CCHC đối với các cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các 
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huyện, thị xã, thành phố và Quy định về 
đánh giá, xếp loại công tác CCHC đối với 
UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. 

Ðồng chí Nguyễn Ngọc Chỉnh, Giám đốc 
Sở Nội vụ tỉnh cho biết, kết quả đánh giá, 
xếp loại CCHC hằng năm của các cơ quan, 
đơn vị, địa phương là một tiêu chí để đánh 
giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét 
danh hiệu thi đua, khen thưởng hằng năm 
cũng như xác định trách nhiệm trong thực thi 
công vụ của cán bộ, công chức có liên quan. 

Tại hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 
2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Ngọc Hai đã chỉ ra một số nguyên 
nhân của hạn chế, tồn tại. Ðó là: Công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo CCHC của một số đơn vị 
chưa thật sự quyết liệt, nhất là trong cải cách 
TTHC. Ý thức trách nhiệm phục vụ tổ chức, 
người dân trong giải quyết hồ sơ hành chính 
của một số công chức, viên chức chưa cao, 
chất lượng phục vụ còn hạn chế; kết quả 
thực hiện TTHC và chỉ số hài lòng của người 
dân nhất là tại cấp huyện, xã đạt thấp, người 
dân còn gặp phiền hà do hồ sơ trễ hẹn, phải 
đi lại nhiều lần… Do vậy, việc cải thiện và 
nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh, cải 
cách hành chính… của tỉnh năm 2019 và 
những năm tiếp theo là nhiệm vụ thường 
xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính 
trị. Các ngành, các cấp tiếp tục xem công tác 
CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; triển 
khai với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, lấy hiệu 
quả công tác, sự hài lòng của tổ chức, cá 
nhân là mục tiêu, động lực phấn đấu xây 
dựng nền hành chính công khai, minh bạch, 
phục vụ nhân dân tốt hơn gắn với thực hiện 
nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 6, T.Ư 7 của Ban 
Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII). 

Ngày 26-4-2019, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận ký ban hành Quyết định 
1063/QÐ-UBND kèm theo Quy định tổ chức 
đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của 
người dân, tổ chức đối với việc giải quyết 

TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trên địa bàn tỉnh. Hướng tới mức độ 
hài lòng đạt hơn 80% và mức độ hài lòng 
của người dân đối với dịch vụ do đơn vị sự 
nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực y 
tế, giáo dục đạt mức hơn 80% trong năm 
nay. Tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành, địa 
phương rà soát, tham mưu đơn giản hóa 
thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện, giải 
quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một 
cửa theo hướng nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC 
được tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình 
(còn gọi thực hiện bốn tại chỗ: “Tiếp nhận - 
Thẩm định - Phê duyệt - Trả kết quả”). Bảo 
đảm tại TTHCC tỉnh thực hiện tại chỗ ít nhất 
20% TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ; 
Bộ phận một cửa cấp huyện thực hiện tại 
chỗ ít nhất 50% TTHC thuộc loại này; và Bộ 
phận một cửa cấp xã thực hiện tại chỗ 100% 
TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã. 

Theo số liệu báo cáo, đến tháng 6-
2019, Bình Thuận cập nhật các TTHC vào 
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 
và liên kết Trang thông tin điện tử các cơ 
quan, đơn vị với 2.084 TTHC, đạt tỷ lệ 
100%. Hơn 1.440 TTHC được rà soát rút 
ngắn thời gian giải quyết so với quy định 
của Trung ương, đạt tỷ lệ hơn 70%; thời 
gian rút ngắn trung bình hơn 20%, triển 
khai thí điểm tiếp nhận TTHC tại nhà với 
22 TTHC. 

Năm 2018, xếp hạng Chỉ số năng lực 
cạnh tranh PCI của Bình Thuận đứng thứ 
22 trong số 63 tỉnh, thành phố; tăng hai 
bậc so với năm 2017. Tuy nhiên, về Chỉ 
số cải cách hành chính (PAR INDEX) của 
tỉnh đứng thứ 42, giảm 14 bậc so với năm 
2017. 

 
Ðình Châu // 

 https://nhandan.com.vn.- 2019  
(ngày 31 tháng 7) 
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BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 
6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

gày 23 tháng 7, Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận tổ chức hội nghị triển khai 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 

tháng cuối năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn 
Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu; đồng chí 
Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự. 

 

Hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của 
LLVT tỉnh. 

6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy, Bộ CHQS 
tỉnh đã lãnh đạo, triển khai và tổ chức thực 
hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phối 
hợp với các lực lượng giữ vững địa bàn, bộ 
đội duy trì nghiêm túc các kíp trực. Các đơn 
vị tổ chức huấn luyện đạt chất lượng, trình 
độ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu được 
nâng lên. Các mặt công tác tham mưu, chính 

trị, hậu cần, kỹ thuật, phong trào thi đua 
quyết thắng được thực hiện chặt chẽ. 

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được Bộ 
CHQS tỉnh xác định là tham mưu cho tỉnh tổ 
chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ 
cấp tỉnh và 2 địa phương thành phố Phan 
Thiết, huyện Hàm Thuận Nam. Thực hiện tốt 
các cuộc diễn tập bắn đạn thật, diễn tập 
vòng tổng hợp cho các đơn vị và đảo Phú 
Quý; duy trì nghiêm quân số, phương tiện 
sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng chống thiên 
tai, tìm kiếm cứu nạn. Phồi hợp nắm chắt 
tình hình địa bàn, tham mưu, phối hợp xử lý 
nghiêm các vụ việc liên quan đến an ninh 
chính trị. Đẩy mạnh việc triển khai đề án 
nâng cao năng lực phòng thủ đảo Phú Quý. 
Xây dựng, huấn luyện tốt lực lượng dân 
quân thường trực nhất là dân quân biển. Rà 
soát thực hiện tốt các chỉ tiêu, nghị quyết và 
chuẩn bị các mặt cho Đại hội Đảng các cấp, 
đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, 
rèn luyện kỷ luật… 

                                                                  
                              Duy Thỉnh // 

http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 (ngày 
24 tháng 7) 

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

CỬ TRI BÌNH THUẬN BỎ PHIẾU BẦU TRỰC TIẾP 
670 TRƯỞNG THÔN, KHU PHỐ 

áng 7/7, đại diện cử tri của hơn 
300.000 hộ gia đình ở tỉnh Bình Thuận 
đã đi bầu cử trực tiếp chức danh 

trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2024.   

Ghi nhận tại tổ bầu cử số 1, khu phố 1, 
phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, 
ngay từ sớm cử tri đã đến rất đông dự các 
nghi thức khai mạc và tiến hành bỏ phiếu. 
Cử tri đều phấn khởi khi thực hiện quyền 
công dân, trực tiếp lựa chọn người xứng 
đáng, có uy tín trong cộng đồng dân cư để 
bỏ phiếu bầu. Tại đây, mọi công tác tổ chức 
bầu cử như: Niêm yết danh sách người ứng 

cử, danh sách cử tri, cơ sở vật chất, thùng 
phiếu, buồng bỏ phiếu kín… đều được 
chuẩn bị chu đáo, đảm bảo quy định. 

Bình Thuận hiện có 706 thôn, khu phố. 
Tuy nhiên nhiệm kỳ này, toàn tỉnh chỉ thành 
lập 670 tổ bầu cử để tiến hành bầu trực tiếp 
670 trưởng thôn, khu phố tại 125 xã, 
phường, thị trấn trong tỉnh. Có 36 thôn, khu 
phố còn lại sẽ kéo dài nhiệm kỳ của trưởng 
thôn, khu phố do các khu phố này dự kiến sẽ 
giải thể (hoặc sáp nhập) do chưa đủ điều 
kiện về quy mô dân số. Trước đó, để chuẩn 
bị nhân sự, các cấp ủy, chính quyền địa 

N 

S 
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phương đã tổ chức họp dân lấy ý kiến, lựa 
chọn, giới thiệu, lập danh sách người ứng 
cử theo đúng quy trình. Mỗi tổ bầu cử giới 
thiệu 2 ứng cử viên (riêng thôn Tiến Bình, xã 
Tiến Thành, thành phố Phan Thiết có 3 ứng 
cử viên). Cử tri sẽ lựa chọn trực tiếp một 
người.  

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn, khu phố tại 
khu phố 1, phường Xuân An, thành phố Phan 
Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN  

Toàn tỉnh có 1.341 người ứng cử chức 
danh trưởng thôn, khu  phố ở 670 thôn, khu 
phố. Trong đó, nữ chiếm 14,9%, người dân 
tộc thiểu số chiếm 9,8%, có 675 đảng viên 
(chiếm tỷ lệ 50%)… Về trình độ đào tạo, 50 
người có trình độ đại học, 33 người trình độ 
cao đẳng… 

Thôn, khu phố là địa bàn quan trọng để 
phát huy dân chủ và các hình thức tự quản 
của cộng đồng, thực hiện dân chủ ở cơ sở, 
giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống 
văn hóa, thực hiện các chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn 
kết trong cộng đồng dân cư. 

 

Cử tri khu phố 1, phường Xuân An, thành phố 
Phan Thiết làm thủ tục bầu cử trưởng thôn, khu 
phố. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN  

Cuộc bầu cử góp phần phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa 
chọn những người nhiệt tình, tâm huyết, có 
uy tín trong cộng đồng dân cư, đủ sức khỏe, 
khả năng sáng tạo, triển khai thực hiện tốt 
công tác vận động và quản lý xã hội ở thôn, 
khu phố. 

Theo kế hoạch, trong sáng 7/7, Bình 
Thuận sẽ hoàn tất công tác bầu cử trưởng 
thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2024.  Các 
phó trưởng thôn, khu phố sẽ do trưởng thôn, 
khu phố lựa chọn sau khi thống nhất với Bí 
thư Chi bộ và Trưởng Ban công tác mặt trận 
thôn, khu phố... 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 
2019 (ngày 7 tháng 7)

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

GIAO BAN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM ĐOẠN ĐI QUA 
TỈNH BÌNH THUẬN 

áng ngày 16/7/2019, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lê Tuấn Phong chủ trì 
cuộc họp giao ban trực tuyến với các 

địa phương về tiến độ triển khai công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đường 
cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn tỉnh 
cùng các Sở, ban, ngành có liên quan. 

Về giá đất cụ thể, hiện nay có 03 huyện là 
huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận 

Nam đã phê duyệt hồ sơ giá đất cụ thể; Hội 
đồng Thẩm định giá đất tỉnh đã thông qua hồ 
sơ giá đất của huyện Hàm Thuận Bắc, 
huyện Hàm Tân và huyện Hàm Thuận Nam 
trình Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định 
cư, hiện nay đã kiểm kê 2.172 hồ sơ, đạt tỷ 
lệ 80%; 1.058 hồ sơ đã xét tính pháp lý cấp 
xã, đạt tỷ lệ 39,19%; 433 hồ sơ đã xét tính 

S 
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pháp lý cấp huyện, đạt tỷ lệ 16,04%; thực 
hiện áp giá được 51/2.700 hồ sơ, đạt tỷ lệ 
1,82%; dự kiến cuối tháng 7/2019 sẽ ban 
hành quyết định thu hồi đất và quyết định 
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư; chi trả tiền bồi thường cho các hộ 
dân đầu tháng 8/2019. Các khu tái định cư 
được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu 
tư; hiện nay đang tổ chức chấm thầu thi 
công xây lắp và đang thực hiện thông báo 
thu hồi đất để phục vụ công tác kiểm kê…  

 

Theo báo cáo từ Sở Giao thông vận tải, đến nay 
đã có 28/29 xã phê duyệt bản đồ địa chính; Sở 
Tài nguyên và Môi trường đang kiểm tra nghiệm 
thu hồ sơ địa chính xã Mương Mán, huyện Hàm 
Thuận Nam 

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa 
phương có liên quan đã hoàn thành việc lựa 
chọn đơn vị tư vấn để di dời các công trình 
hạ tầng kỹ thuật; hiện nay đã thực hiện lập, 
trình hồ sơ phương án di dời. Huyện Tuy 
Phong và huyện Hàm Thuận Nam đã lựa 
chọn đơn vị tư vấn lập phương án trồng rừng 
thay thế.  

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lê Tuấn Phong yêu cầu UBND 
các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm 
Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân 
tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền 
vận động nhân dân đồng tình trong công tác 
đền bù giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư 
có mặt bằng thực hiện dự án; đồng thời, làm 
tốt công tác quản lý mặt bằng hiện trạng 
tuyến theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 
sớm hoàn thành công tác kiểm kê, xét tính 
pháp lý, áp giá, phê duyệt phương án bồi 
thường hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất, chi trả 
tiền bồi thường cho các hộ dân. Rà soát các 
điểm giao cắt, các điểm đấu nối, đường dân 

sinh, các công trình hạ tầng bị ảnh hưởng 
bởi đường cao tốc báo cáo Sở Giao thông 
vận tải để kịp thời có kiến nghị điều chỉnh, 
bổ sung cho phù hợp.  

 

Sở Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ 
với các Ban Quản lý dự án của Bộ Giao 
thông vận tải và đơn vị tư vấn trong suốt quá 
trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản 
vẽ thi công và tổ chức thi công nhằm giải 
quyết tốt các vấn đề về kỹ thuật, dân sinh và 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ 
sơ phương án trồng rừng thay thế tại các 
huyện Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, Hàm 
Tân và tổ chức trồng rừng thay thế theo quy 
định.   

Công ty TNHH Một Thành viên Khai thác 
công trình thủy lợi, Công ty Điện lực Bình 
thuận, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 
trường nông thôn tỉnh, các Công ty Viễn 
thông chủ động làm việc với UBND các 
huyện, các Ban Quản lý dự án triển khai 
ngay việc di dời các công trình hạ tầng kỹ 
thuật bị ảnh hưởng. Các Ban Quản lý dự án 
sớm hoàn thành sơ đồ Gantt tiến độ thực 
hiện dự án để cung cấp cho UBND tỉnh kiểm 
tra, giám sát dự án; làm việc với Công ty 
truyền tải điện 3 để có ý kiến chính thức về 
phương án xử lý giao chéo giữa tuyến cao 
tốc với đường điện cao thế làm cơ sở cho 
địa phương triển khai thực hiện.  

Dự án đường ôtô cao tốc Bắc – Nam 
CT.01 có tổng chiều dài 1.811 km, với điểm 
đầu là nút giao Pháp Vân (Hà Nội) điểm cuối 
là nút giao Chà Và (Cần Thơ). Các điểm 
khống chế của tuyến đường bộ cao tốc cũng 
đã được xác định, nằm trong Hành lang giao 
thông phía Đông, chạy gần như song song 
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với quốc lộ 1A hiện tại cũng đang được nâng 
cấp mở rộng.  

Đường ôtô cao tốc Bắc – Nam được xây 
dựng bao gồm 16 đoạn tuyến với các điểm 
nút là: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà 
Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, 

Bình Định, Nha Trang, Phan Thiết, Dầu 
Giây, Long Thành, Bến Lức, Trung Lương, 
Mỹ Thuận và Cần Thơ.  

Minh Trường - Đình Thu // 
https://www.phapluatplus.vn.- 2019 

(ngày 19 tháng 7)

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

GIỮ VỮNG AN NINH VÙNG BIỂN 

à tỉnh có nhiều tàu cá, ngư dân vi phạm 
vùng biển nước ngoài khai thác thủy 
sản, nhưng nhờ sự quyết liệt của lãnh 

đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của các ngành, các 
cấp, trong đó có BĐBP, đến nay, số vụ vi 
phạm tại tỉnh Bình Thuận về lĩnh vực này đã 
được kéo giảm đáng kể. 

Cán bộ Đồn Biên phòng Phú Lộc, Bình Thuận 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân 
trên địa bàn. Ảnh: Đăng Bảy 

Sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, 
các cấp 

Mới đây, Đồn Biên phòng Liên Hương và 
UBND thị trấn Liên Hương, huyện Tuy 
Phong đã tiến hành kiểm điểm ông Hoàng 
Xuân Đoài, thường trú khu phố 14, thị trấn 
Liên Hương, là chủ tàu cá BTh 99866 TS đã 
có hành vi đưa tàu cá khai thác trái phép ở 
vùng biển nước ngoài. Trước đó, trong 
chuyến biển đánh bắt xa bờ (từ ngày 12-3 
đến 3-4-2019), tàu cá của ông Đoài (làm 
nghề câu khơi) đã khai thác hải sản trái phép 
ở vùng biển nước ngoài, cách phía Nam 
đường phân định Việt Nam 1 hải lý. 

Sau khi đọc bản kiểm điểm trước bà con 
ngư dân, ông Đoài thừa nhận, ông và hầu 
hết thuyền trưởng, chủ phương tiện đã 

nhiều lần được BĐBP, chính quyền địa 
phương tuyên truyền các quy định về  quy 
chế vùng biển, về cấm khai thác hải sản bất 
hợp pháp tại vùng biển nước ngoài. 

Tuy nhiên, do chủ quan, mải chạy theo 
đàn cá nên tàu cá của ông đã vi phạm vào 
vùng biển nước ngoài. Hành vi khai thác hải 
sản trái phép của tàu BTh 99866 TS đã bị Bộ 
Chỉ huy BĐBP Bình Thuận xử phạt 85 triệu 
đồng. Cùng với việc bị tước quyền sử dụng 
giấy phép khai thác thủy sản trong thời hạn 
3 tháng kể từ ngày ra quyết định xử phạt, tàu 
BTh 99866 TS của ông Đoài còn bị đưa ra 
khỏi danh sách hỗ trợ nhiên liệu theo Quyết 
định 48 của Chính phủ. Sau khi xử phạt, ông 
Hoàng Xuân Đoài cam kết sẽ không tái 
phạm trong đánh bắt thủy sản. 

Đại tá Đinh Văn Sáu, Chính ủy BĐBP 
Bình Thuận cho biết, do nguồn lợi thủy sản 
truyền thống đang dần cạn kiệt, nên một số 
tàu thuyền đã bất chấp các quy định, cam 
kết, xâm phạm vùng biển nước ngoài để 
đánh bắt trái phép. Không chỉ ông Đoài, mà 
từ năm 2018 đến nay, các đồn Biên phòng 
Bình Thuận cũng đã tiến hành kiểm điểm, xử 
phạt một số chủ tàu cá và thuyền trưởng vi 
phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy 
sản. 

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Bình Thuận cho biết, toàn tỉnh hiện có 7.411 
tàu đánh cá. Trong số 3.237 chiếc công suất 
từ 90CV trở lên, có 1.289 chiếc đăng ký 
thường xuyên hoạt động trên các vùng biển 
xa. Thời gian qua BĐBP và các ngành, các 
địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo 
dục, bắt, công khai xử lý nhiều tàu cá và chủ 
phương tiện vượt sang vùng biển nước 

L 
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ngoài khai thác, thu mua hải sản, nhưng việc 
vi phạm vẫn diễn biến khá phức tạp.  

Đại tá Đinh Văn Sáu cho biết, trước thực 
trạng trên, tháng 1-2018, Tỉnh ủy Bình 
Thuận đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về 
các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng 
cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình 
trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải 
sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài. 
Đến cuối năm 2018, tỉnh đã thành lập Ban 
Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp 
pháp, không khai báo và không theo quy 
định (Ban Chỉ đạo IUU), gồm 26 thành viên 
do ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh làm Trưởng ban.  

UBND tỉnh cũng liên tục ban hành các văn 
bản chỉ đạo, thường xuyên mở cuộc họp 
đánh giá, giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu 
từng ngành, địa phương khẩn trương rà 
soát, triển khai nghiêm túc. Từ đó, các 
ngành chức năng và các địa phương có 
biển, nhất là thị xã La Gi, huyện Phú Quý đã 
tích cực, chủ động và quyết liệt triển khai 
nhiều giải pháp, nhất là tuyên truyền, quán 
triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và 
của tỉnh. Đồng thời, xử lý nghiêm những 
trường hợp vi phạm.   

Sẽ xem xét kỷ luật nếu để tàu cá vi 
phạm 

Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận 
cũng quán triệt rất nghiêm: Đồn nào để xảy 
ra việc tàu cá trong địa bàn vi phạm vùng 
biển nước ngoài, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đó 
phải chịu trách nhiệm, có thể bị xem xét kỷ 
luật, bị cắt thi đua. Do vậy, các đồn Biên 
phòng trong tỉnh rất quan tâm vấn đề này. 
Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
BĐBP đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu 
cá hoạt động từ khi xuất bến, ra ngư trường 
khai thác hải sản đến khi nhập bến. Tổ chức 
với địa phương vận động các tàu cá hoạt 
động trên vùng biển xa phải lắp đặt thiết bị 
giám sát hành trình và mở máy 24/24 giờ để 
cơ quan chức năng kiểm soát tàu cá hoạt 
động trên biển. Tổ chức tốt hệ thống thông 

tin liên lạc giữa tàu cá và trạm bờ nhằm nắm 
bắt, xử lý kịp thời các thông tin và sự cố... 

Từ năm 2018 đến nay, các đồn, đơn vị 
Biên phòng trong tỉnh đã cử gần 5.000 lượt 
cán bộ xuống địa bàn, phối hợp với các lực 
lượng nắm, tìm hiểu tình hình; Tổ chức 508 
buổi tuyên truyền cho 36.600 lượt người về 
quy định không vi phạm vùng biển nước 
ngoài đánh bắt cá; vận động 625 chủ tàu, 
trưởng tàu ký cam kết không vi phạm vùng 
biển nước ngoài. Tổ chức sinh hoạt 180 Tổ 
tàu thuyền đoàn kết và 169 Tổ an ninh trật 
tự... Bên cạnh đó, các đồn Biên phòng còn 
phân công 160 đảng viên phụ trách 719 gia 
đình ở vùng biển. Thông qua các hoạt động 
này đều lồng ghép nội dung tuyên truyền 
không vi phạm vùng biển nước ngoài...  

Điển hình là Đồn Biên phòng Phước Lộc 
đã tích cực, chủ động phối hợp với Công an 
thị xã La Gi và UBND các xã, phường tiến 
hành điều tra, rà soát, thống kê kịp thời các 
tàu cá có các biểu hiện nghi vấn. Qua đó, đã 
phát hiện 28 tàu cá trong địa bàn có màu sơn 
thân tàu và ca-bin không giống với màu sơn 
truyền thống; 39 tàu cá thường xuyên neo 
đậu, hoạt động tại vùng biển các tỉnh miền 
Tây có nguy cơ cao vi phạm khai thác hải 
sản bất hợp pháp vùng biển nước ngoài. 

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
giáo dục kết hợp khuyến cáo, răn đe, đến 
nay, các tàu cá có màu sơn lạ đã sơn lại màu 
sơn, một số tàu chuyển đổi ngành nghề. Hay 
như Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú 
Quý, nhờ chủ động, tích cực nên cuối tháng 
2-2018, đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 
3 tàu cá chuẩn bị đi khai thác hải sản tại vùng 
biển nước ngoài. Và từ năm 2018 đến nay, 
trên địa bàn huyện đảo Phú Quý chưa phát 
hiện tàu cá nào vi phạm vùng biển nước 
ngoài. 

 

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

(ngày 5 tháng 7) 

 

 
 
 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 07 năm 2019                           __             -16- 
 

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

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM 

gày 17-7, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình 
Thuận đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến 
đóng góp vào dự thảo Luật Biên 

phòng Việt Nam. 

 

Thượng tá Chu Văn Tấn, Phó Chỉ huy trưởng, 
Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Bình Thuận phát 
biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Phú 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia 
đóng góp vào nội dung dự thảo Luật Biên 
phòng Việt Nam về các vấn đề như: Các 
thuật ngữ, từ ngữ, quy định về chức trách, 
nhiệm vụ, tổ chức lực lượng BĐBP; về 
quyền hạn, trách nhiệm của BĐBP và các tổ 
chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ 
quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực 
biên giới. 

Các ý kiến đóng góp sẽ được BĐBP tỉnh 
tổng hợp, báo cáo Bộ Tư lệnh BĐBP, góp 
phần vào việc hoàn chỉnh dự thảo Luật Biên 
phòng Việt Nam trình Quốc hội thông qua 
trong thời gian tới. 

Đỗ Đình Phú // 
http://www.bienphong.com.vn.-

2019(ngày 18 tháng 7) 

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

MẶT TRẬN CÁC CẤP HƯỚNG VỀ CƠ SỞ 

ại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bình 
Thuận nhiệm kỳ 2019-2024 quyết 
tâm tạo bước đột phá để nâng cao 

chất lượng hoạt động của cán bộ Mặt trận, 
đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, 
gần dân và sát cơ sở ở khu dân cư. 

 

Mặt trận tỉnh Bình Thuận bàn giao nhà Đại đoàn 
kết. 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ qua, Mặt trận các 
cấp trong tỉnh Bình Thuận đã chú trọng nâng 
cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập 

hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Bám sát và lồng ghép nội dung đổi mới công 
tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận để 
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; 
đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước đến tận cơ sở. Phát huy tinh thần 
sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai 
các cuộc vận động, các phong trào thi đua 
yêu nước “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước 
nhớ nguồn”, điển hình trên 103 mô hình 
“Khu dân cư phòng chống tội phạm”, 85 
“Khu dân cư tự quản, tự phòng đảm bảo an 
ninh trật tự”, trên 250 mô hình “Camera an 
ninh”, “Ánh sáng an ninh”… 

Bà Bố Thị Xuân Linh, Ủy viên Thường vụ 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh Bình Thuận cho biết: Hoạt động của các 
cấp Mặt trận trong những năm qua luôn đạt 
kết quả tốt, góp phần ổn định tình hình nhân 
dân. Tiếp tục phát huy dân chủ, đại diện, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của nhân dân; tham gia giám sát và phản 
biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và 
chính quyền vững mạnh. 

N 

Đ 
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Mặt trận đã tổ chức 3.065 cuộc giám sát 
đối với các cấp ủy, chính quyền, các ngành 
về các nội dung thực hiện các chủ trương, 
chính sách liên quan đế quyền lợi chính 
đáng, bức xúc của nhân dân. MTTQ thực 
hiện được 852 cuộc giám sát, kiến nghị trên 
454 ý kiến đến UBND các cấp. 

Tổ chức 17 hội nghị phản biện xã hội, 
tham gia phản biện bằng văn bản 34 cuộc. 
Đối với cấp xã đã tham gia góp ý, phản biện 
các chính sách ở địa phương với 527 cuộc. 
Mặt trận các cấp tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền các cấp, tổ chức 472 cuộc đối 
thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân 
dân. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh đã tổ chức đối thoại với nhân dân thành 
phố Phan Thiết, huyện Tuy Phong, thị xã La 
Gi, huyện Bắc Bình, với các chủ đề quy 
hoạch, sử dụng đất, xây dựng, bảo vệ môi 
trường, quản lý trật tự an toàn xã hội, thực 
hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trách 
nhiệm của cán bộ, công chức trong thực 
hiện nhiệm vụ. Ý kiến, kiến nghị của nhân 
dân được giải quyết kịp thời, nhất là về đền 
bù giải tỏa, phát triển kinh tế. Mở rộng và 
nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân 
dân… 

Song song với kiện toàn tổ chức bộ máy, 
đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao 
hiệu quả hoạt động, Mặt trận đã đẩy mạnh 
hoạt động hướng về cơ sở, bám sát nhiệm 
vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội địa 
phương. Nâng cao năng lực cán bộ, công 
chức, xây dựng tinh gọn bộ máy, sắp xếp 
biên chế hợp lý, tinh giản biên chế theo tinh 
thần Nghị quyết 39-NQ/TW. Đã hoàn thành 
việc sáp nhập, hợp nhất 6 ban chuyên môn 
thành 3 ban chuyên môn, tinh giản 2 biên 
chế, giảm 3 trưởng ban và 4 phó ban. 10/10 
huyện, thị xã, thành phố đã triển khai kế 
hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 
Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện. 

Trong thời gian tới Mặt trận các cấp trong 
tỉnh quyết tâm phấn đấu khắc phục khó 
khăn, phát huy thuận lợi, phát triển khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc. Ra sức tuyên truyền, 
vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, 
củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu 
“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh”. 

Đồng thời vận động nhân dân thi đua lao 
động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ 
vững quốc phòng, an ninh của địa phương 
và đất nước. Phấn đấu hàng năm công nhận 
hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa từ 90% 
trở lên so với hộ đăng ký hàng năm, 80% 
thôn, khu phố trở lên được công nhận danh 
hiệu thôn mới, khu phố văn hóa hàng năm. 
Nhằm phát huy dân chủ, tham gia xây dựng 
Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện 
xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, 
thực hành tiết kiệm. 

Hàng năm, 85% Ban Thanh tra nhân dân, 
Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được xếp 
loại xuất sắc, 80% Ủy ban MTTQ Việt Nam 
cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chú trọng và 
nâng cao tăng cường đoàn kết quốc tế, mở 
rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp 
phần giữ vững hòa bình độc lập và toàn vẹn 
lãnh thổ. Tăng cường củng cố tổ chức đổi 
mới nội dung phương thức nâng cao hiệu 
quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 
Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp công 
tác giữa Mặt trận với cơ quan nhà nước, xây 
dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, 
đồng thời đổi mới phương thức hoạt động… 

 
Thùy Trang - Lý Nam // 

http://daidoanket.vn.- 2019  
(ngày 11 tháng 7) 
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NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA CỦA HỘI LHTN TỈNH 
TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

hiều ngày 9/7, Ủy ban Hội LHTN Việt 
Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 
công tác Hội và phong trào thanh niên 

6 tháng đầu năm 2019. 

 

 6 tháng đầu năm 2019, các cấp bộ Hội trong 
toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả mang màu 
sắc riêng của Hội 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo 
luận cho ý kiến về kết quả công tác Hội và 
phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 
2019, đánh giá phân tích những nguyên 
nhân, hạn chế và đề xuất những giải pháp 
thực hiện cho tác Hội và phong trào thanh 
niên trên địa bàn tỉnh những tháng tiếp theo.  

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2019, các 
cấp bộ Hội trong toàn tỉnh đã tham gia góp 
1.693 ngày công thực hiện cứng hóa 12.686 
m2 mặt đường giao thông nông thôn; thực 
hiện công trình ánh sáng an ninh với tổng 
chiều dài 23km; nạo vét 74 km kênh mương 
nội đồng; phối hợp với Đoàn thanh niên 
cùng cấp xây dựng mới 11 và sửa chữa 15 
căn nhà nhân ái và nhà văn hóa thôn, khu 
phố; tổ chức 28 đợt hoạt động tham gia xây 
dựng văn minh đô thị  với sự tham gia của 
2.231 lượt hội viên thanh niên tham gia.  

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức 10 lớp tập 
huấn khởi nghiệp lồng ghép tham quan học 
tập các mô hình thanh niên khởi nghiệp 
thành công tại tỉnh và giới thiệu các mô hình 
sản xuất kinh doanh hiệu quả của thanh 
niên; 12 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến 
ngư, chuyển giao tiến bộ khoa học và công 
nghệ cho thanh niên; tư vấn, hỗ trợ 14.656 
hộ là đoàn viên, hội viên thanh niên tiếp cận 

nguồn vốn vay phát triển kinh tế của địa 
phương và Trung ương...  

Ngoài ra, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh 
phối hợp các tổ chức Đoàn tổ chức 124 hoạt 
động tình nguyện về các vùng sâu, vùng xa, 
vùng khó khăn, thăm và tặng 4.600 suất quà 
cho gia đình nghèo. Qua đó đã tổ chức thăm 
và tặng quà cho 2.039 gia đình chính sách 
và các đối tượng khó khăn, trao 418 suất 
học bổng, 60 chiếc xe đạp cho học sinh 
nghèo, khám phát thuốc miễn phí cho 4.310 
đối tượng, trao 240 thẻ bảo hiểm y tế, hiến 
1.451 đơn vị máu… 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí 
Trần Sinh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ 
tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đánh 
giá, công tác Hội và phong trào thanh niên 
tỉnh nhà qua 6 tháng đầu năm đã đạt được 
nhiều kết quả tích cực, các cấp bộ Hội trong 
toàn tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động 
riêng mang màu sắc của Hội, nhiều hoạt 
động phong trào có sự chuyển biến rõ nét và 
chất lượng hoạt động ngày càng nâng cao, 
vai trò của tổ chức Hội khá rõ nét và chất 
lượng đồng đều ở các đơn vị. Các phong 
trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và các chương 
trình của Hội được triển khai rộng khắp đến 
đông đảo hội viên, thanh niên nhiệt tình 
hưởng ứng. 

Ngoài ra, Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn 
nhận những tồn tại hạn chế trong thời gian 
vừa qua. Trong đó, nổi bật là công tác tuyên 
truyền, giáo dục của Hội trong thời gian vừa 
qua mặc dù được quan tâm nhưng chưa đến 
được đông đảo hội viên, thanh niên; công 
tác củng cố tổ chức, nắm bắt thực lực thanh 
niên nhất là tại cơ sở và công tác xây dựng 
tổ chức Hội trong các đơn vị doanh nghiệp 
ngoài nhà nước còn nhiều hạn chế; nhiều 
chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng đạt kết quả 
chưa cao; tình hình các CLB, Đội, Nhóm 
thiện nguyện, tự nguyện theo sở thích hiện 
nay phát triển nhiều ở các địa phương 
nhưng chưa có các hoạt động kết nối, gắn 
kết các CLB, Đội, Nhóm trên cùng tham gia 
các phong trào, hoạt động chung của Đoàn 
– Hội; một số cơ sở Hội còn lúng túng trong 

C 
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việc tổ chức các hoạt động, chưa thật sự 
đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của 
thanh niên… 

Dịp này, các đại biểu cũng đã thảo luận 
cho ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội đại 
biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần 
thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và lấy ý kiến 
góp ý về Đề án xây dựng Ủy ban Hội LHTN 

Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VI, nhiệm 
kỳ 2014 – 2019. 

 

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

(ngày 10 tháng 7) 
 

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

NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA TRONG CHIẾN DỊCH 
HÀNH QUÂN XANH 

ể thực hiện tốt Chiến dịch Hành quân 
xanh, Ban Thường vụ Đoàn thanh 
niên Công an tỉnh Bình Thuận đã xây 

dựng kế hoạch và tổ chức ra quân Chiến 
dịch “Hành quân xanh” trong tuổi trẻ toàn 
Công an tỉnh năm 2019, với chủ đề “Tuổi trẻ 
Công an Bình Thuận tình nguyện vì cộng 
đồng, vì bình yên cuộc sống”. 

 

Trao học bổng cho các thiếu nhi có hoàn cảnh 
khó khăn 

 Các hoạt động nhằm phát huy tinh thần 
xung kích, trách nhiệm xã hội của đoàn viên 
thanh niên công an trong việc tổ chức hoạt 
động tình nguyện hướng về cơ sở chung 
sức cùng cộng đồng, xây dựng các đội hình 
thanh niên tình nguyện tại các địa bàn vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số còn nhiều khó khăn, qua đó giúp đoàn 
viên thanh niên được bồi dưỡng, nâng cao 
kiến thức, tạo môi trường thực tiễn, định 
hướng cho đoàn viên rèn luyện, cống hiến 
và trưởng thành, góp phần xây dựng hình 
ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân 
bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. 

Ngày khởi động chiến dịch cấp tỉnh, Đoàn 
thanh niên Công an tỉnh tham gia tại xã Tân 
Thuận, huyện Hàm Thuận Nam và đăng ký 
đảm nhận các nội dung: tặng 10 phần quà 
cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó 
khăn; tuyên truyền phòng chống bạo lực học 
đường và xâm hại cho học sinh; tham gia 
dặm vá đường nông thôn. 

Riêng trong Lễ ra quân Chiến dịch tình 
nguyện Hành quân xanh, hưởng ứng Ngày 
môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế 
giới và Tuần lễ biển hải đảo năm 2019 tại xã 
Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, các chiến sĩ 
công an đã đăng ký các nội dung như: trao 
20 suất học bổng cho học sinh, tặng 50 suất 
quà cho gia đình chính sách, hỗ trợ kinh phí 
tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình khó 
khăn; tổ chức truyền thông về bảo vệ môi 
trường và bảo vệ chủ quyền biển đảo cho 
gần 300 người; trồng 100 cây xanh tại các 
trường học, khu dân cư; vệ sinh môi trường 
khu bãi biển và tặng 100 lá cờ cho ngư dân 
địa phương. 

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở đoàn trực thuộc 
đã chủ động đăng ký các công trình, phần 
việc thanh niên về tuyên truyền pháp luật, 
phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, tội phạm 
"tín dụng đen”... phát động phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở cũng như tuyên 
truyền, giáo dục kỹ năng thoát hiểm, phòng 
cháy chữa cháy trong nhân dân, đặc biệt là 
trong thanh thiếu niên. 

Các nội dung ra quân tuyên truyền luật 
ATGT, phục vụ các hoạt động phân luồng, 
đảm bảo ATGT trong kỳ thi quốc gia năm 
2019 và duy trì hiệu quả các nội dung về cải 

Đ 
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cách hành chính, xây dựng văn hóa cơ 
quan, đơn vị gắn với công trình “Ngày thứ 7, 
Chủ nhật tình nguyện", tổ chức tuần tra kiểm 
soát, đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm 
thi của kỳ thi quốc gia năm 2019 cũng tiếp 
tục được triển khai hiệu quả. 

 

Các chiến sĩ công an vệ sinh môi trường khu bãi 
biển  

Với mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch 
“Hành quân xanh” cùng nhiều nội dung và 
hình thức đổi mới, thiết thực hiệu quả, tin 
tưởng rằng đây sẽ là hoạt động lớn của 
Đoàn thanh niên Công an tỉnh về tổ chức các 
hoạt động tình nguyện gắn với chức năng, 
nhiệm vụ chuyên môn từng đơn vị và nhu 
cầu thực tế từng địa bàn, thu hút đông đảo 
đoàn viên thanh niên, các lực lượng trong xã 
hội tham gia và tạo được sự đồng thuận, 
quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo trong công 
tác triển khai các hoạt động tình nguyện, lan 
tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp về đoàn viên 
thanh niên Công an trong lòng quần chúng 
nhân dân./. 

  

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

(ngày 10 tháng 7) 

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

RA QUÂN “MÙA HÈ XANH” VÀ HOẠT ĐỘNG “4 CÙNG” 

ác hoạt động sẽ tạo phong trào thi 
đua sôi nổi, phát huy tinh thần xung 
kích, tình nguyện của ĐVTN, sinh 

viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh, góp phần tích cực thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 
của địa phương, đặc biệt ở các địa bàn khó 
khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. 

 

Ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện mùa 
hè xanh 

Sáng ngày 20/7, tại thành phố Phan Thiết, 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Chiến 
dịch tình nguyện Mùa hè xanh và hoạt động 
tình nguyện “4 cùng” thu hút hơn 500 chiến 

sĩ từ các trường cao đẳng, đại học trên địa 
bàn thành phố. 

Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình 
nguyện sẽ xuất quân triển khai tổ chức các 
hoạt động của chiến dịch tại xã Đa Mi, La 
Dạ, Đông Giang huyện Hàm Thuận Bắc, xã 
Phú Lạc huyện Tuy phong, với các phần 
việc: sửa la phông trần các phòng học, sơn 
sửa cột cờ trường Tiểu học Đa Mi, vẽ tranh 
tường, sửa chữa hệ thống điện, thiết bị điện 
gia dụng, thay mới bóng đèn, lắp đặt hệ 
thống điện cho các hộ dân; Tổ chức lớp 
tiếng Anh cho thiếu nhi, ôn tập văn hóa cho 
học sinh, các hoạt động sinh hoạt hè cho 
thiếu nhi địa phương, tổ chức các hoạt động 
bảo vệ môi trường… 

Các chiến sĩ tình nguyện luôn mang trong 
mình khẩu hiệu: “Đi dân nhớ, ở dân thương, 
làm dân tin”. Đi tình nguyện là để cảm nhận, 
để đem những kiến thức được học từ giảng 
đường ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống; 
hành trình thanh niên tình nguyện là một 
hành trình bất tận của thanh niên mang trong 
mình trái tim nhiệt huyết để sống và cống 
hiến vì cộng đồng, vì dân tộc. 

C 
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Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 
2019, sẽ có 9 đội hình tình nguyện đến từ 4 Đoàn 
trường ĐH, CĐ và các đội tình nguyện 4 cùng 
(cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng tìm hiểu 
phong tục tập quán) 

Cùng với sự phát triển chung của đất 
nước, với sự nỗ lực của cộng đồng xã hội, 
trong những năm qua, Bình Thuận tiếp tục 

chuyển mình trên nhiều mặt. Những thành 
tựu đạt được luôn có dấu ấn của các thế hệ 
trẻ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên thông qua 
các phong trào hành động do Đoàn phát 
động. Tinh thần tình nguyện từ những trái 
tim đầy nhiệt huyết của các bạn trong những 
năm qua đã vẽ nên bức tranh tươi màu về 
những mảnh đất còn nhiều gian khó. Mùa hè 
xanh là một trong những hoạt động để lại 
dấu ấn tốt trong xã hội. 

Trong dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
cũng đã trao tặng 20 phần quà cho các em 
học sinh nghèo hiếu học của các trường tiểu 
học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố 
Phan Thiết./. 

  

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

(ngày 21 tháng 7) 
---------------------------------------------------------- 

SƠ KẾT CÔNG TÁC BIÊN PHÒNG, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

áng 17-7, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy 
BĐBP Bình Thuận đã tổ chức hội 
nghị sơ kết công tác Biên phòng - 

Xây dựng lực lượng 6 tháng đầu năm 
2019. Đại tá Nguyễn Ngọc Hào, Chỉ huy 
trưởng BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị. 

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Hào, Chỉ huy trưởng BĐBP 
Bình Thuận phát biểu chỉ đạo hội nghị. 
Ảnh: Trung Thành 

6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy, Bộ Chỉ 
huy BĐBP Bình Thuận đã tổ chức quán 
triệt và triển khai thực hiện toàn diện, 

nghiêm túc và có hiệu quả các Chỉ thị, 
mệnh lệnh, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, 
Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về 
nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, 
đấu tranh phòng chống tội phạm, giúp dân 
phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo...góp 
phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh 
khu vực biên giới biển. 

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng 
Phú Quý, BĐBP Bình Thuận tuần tra bảo vệ khu 
vực biên giới biển phụ trách. Ảnh: Đăng Bảy 

 

S 
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Từ đầu năm đến nay, BĐBP Bình Thuận 
đã tổ chức 2 lượt tàu; 677 lượt tổ/2.249 
lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát 
bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự 
trên khu vực biên giới biển. Qua đó, đã 
phát hiện bắt giữ 42 vụ/61 đối tượng mua 
bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma 
túy, thu giữ hơn 51g ma túy các loại; xử lý 
vi phạm hành chính 18 vụ/ 29 đối 
tượng/107.500.000 đồng… 

Tổ chức thông báo, kêu gọi 1.919 tàu 
cá/10.964 lao động vào nơi tránh trú bão 
an toàn; phối hợp tổ chức tuyên truyền 277 
buổi/14.387 lượt người; tổ chức 255 buổi 
sinh hoạt tổ thuyền đoàn kết khai thác hải 
sản trên biển với sự tham gia của 4.559 
chủ tàu cá; tổ chức cho 625 chủ phương 
tiện, thuyền trưởng ký cam kết không vi 
phạm vùng biển nước ngoài; trao 50 suất 
học bổng với giá trị mỗi suất là 1 triệu 
đồng; phối hợp khám bệnh, cấp thuốc 
miễn phí, tặng quà 615 người với tổng giá 
trị trên 160 triệu đồng; vận động xây dựng 

1 "Nhà đồng đội", 2 nhà "Mái ấm chiến sĩ 
nơi biên giới", 1 ngôi nhà tình nghĩa với 
tổng trị giá 250 triệu đồng… 

6 tháng cuối năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy 
BĐBP Bình Thuận tập trung chú trọng nắm 
chắc tình hình địa bàn; kiểm soát chặt chẽ 
các hoạt động của người và các loại 
phương tiện; đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật; làm tốt công tác 
tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện 
quyết liệt các Công điện của Chính phủ; 
các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm ngăn chặn, giảm 
thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư 
dân vi phạm vùng biển nước ngoài; làm tốt 
công tác chuẩn bị, tham gia diễn tập khu 
vực phòng thủ năm 2019 và thực hiện tốt 
nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm 
cứu nạn, cứu hộ khi có vụ việc xảy ra… 

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

(ngày 17 tháng 7) 

 

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

SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 

áng ngày 9/7, Ban thường vụ Tỉnh 
đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá 
kết quả hoạt động công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 
2019. 

 

Các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội nghị sơ 
kết, đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn 
và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 
2019 

 Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 là 
"Năm thanh niên tình nguyện”, trong 6 tháng 
đầu năm 2019, công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi đã được triển khai sâu rộng 
đến các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh; trên 
cơ sở đó các mặt công tác của Đoàn đã đạt 
được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các chỉ 
tiêu đề ra cho năm 2019 cơ bản đạt từ 50% 
trở lên.  

Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn 
được quan tâm đổi mới, có nhiều hình thức 
mới được triển khai thực hiện, thu hút đồng 
đảo đoàn viên thanh niên tham gia; việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn, 
đoàn viên thanh niên triển khai thực hiện tốt, 
các mô hình trong công tác và điển hình 
trong đoàn viên thanh niên được phát hiện, 
tuyên dương, nhân rộng kịp thời.  

S 
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Các phong trào hành động cách mạng và 
các chương trình đồng hành với thanh niên 
khởi nghiệp lập nghiệp được triển khai rộng 
khắp, trong đó nổi bật là phong trào thanh 
niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ xung 
kích bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh 
niên trong học tập, đồng hành với thanh niên 
khởi nghiệp, lập nghiệp, đồng hành với 
thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng 
trong cuộc sống, nâng cao đời sống văn 
hóa, tinh thần….đã được đoàn viên thanh 
niên tích cực tham gia hưởng ứng và được 
xã hội, các cấp các ngành trong tỉnh đánh 
giá cao.  

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức 
Đoàn, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn các 
cấp, phát triển đoàn viên, tạo nguồn bồi 
dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho đảng; 
mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh 
niên; công tác xây dựng tổ chức Đội và 
chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng 
được chú trọng thực hiện.  

Việc chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam 
các cấp được quan tâm thường xuyên đến 
nay đã có 127 Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 
cấp xã, phường, thị trấn; 27/28 trường THPT 
có tổ chức Hội đã tổ chức thành công đại 
hội. Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức Đại 
hội điểm cấp huyện của tỉnh; các Huyện, Thị, 
Thành Hội đang ra sức thi đua thực hiện các 
phong trào hành động cách mạng và các quy 
trình để tổ chức đại hội cấp huyện.   

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, 
công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 
6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế, 
về mặt công tác tuyên truyền, giáo dục của 
Đoàn còn một số hoạt động, nội dung ít thu 
hút đoàn viên thanh niên tham gia.  

Việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên 
truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước ở một số đơn vị còn khô 
cứng. Công tác nắm bắt tư tưởng, tình hình 
thanh niên còn chưa kịp thời, vai trò của 
Đoàn trong tham gia định hướng dư luận 
thanh niên, nhất là trên các trang mạng xã 
hội tuy có triển khai nhưng kết quả chưa rõ 
nét, hiệu quả mang lại không cao. 

Các phong trào hành động cách mạng và 
các chương trình đồng hành của Đoàn nhiều 
lúc, nhiều nơi chưa thu hút được sự hưởng 
ứng, tham gia của đông đảo các đối tượng 
thanh niên, một số phong trào triển khai đạt 
kết quả chưa cao, cụ thể: phong trào khởi 
nghiệp, sáng tạo trẻ. Tình hình vi phạm pháp 
luật trong thanh thiếu nhi vẫn còn tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ gia tăng.  

Các hoạt động vận động, hỗ trợ thanh 
niên thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn 
lương, thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng 
đồng kết quả chưa thật sự rõ nét; Chất 
lượng hoạt động chi đoàn địa bàn dân cư 
vẫn chưa có sự chuyển biến. Công tác củng 
cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh 
nghiệp, đoàn kết, tập hợp thanh niên, rà 
soát, phát triển lực lượng cốt cán chính trị, 
nhất là thanh niên, cốt cán chính trị vùng dân 
tộc thiểu số, vùng có đạo, trong doanh 
nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế.  

Tại hội nghị các đại biểu đã sôi nổi thảo 
luận, chia sẻ các mô hình hay, cách làm hiệu 
quả của địa phương đơn vị mình, đồng thời 
đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc trong công tác 
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hiện 
nay./. 

  

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

(ngày 10 tháng 9) 

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

VKSND TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT 
TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH - DÂN SỰ” NĂM 2019 

ừa qua, tại Hội trường VKSND tỉnh 

Bình Thuận đã tổ chức khai mạc 

cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong 

việc giải quyết vụ án Hành chính - Dân sự” 

năm 2019. 

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức 

Gameshow, tham dự cuộc thi có 48 cán 

V 
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bộ, công chức, Kiểm sát viên đến từ 12 đội 

thi là VKSND cấp huyện, thị xã, thành phố 

và các phòng trực thuộc VKSND tỉnh cùng 

toàn thể cán bộ công chức VKSND hai cấp 

tham gia cổ vũ. Cuộc thi được chia thành 

04 bảng, mỗi bảng thi 04 vòng gồm: Phần 

chào hỏi; khởi động; vượt chướng ngại vật 

và về đích. 

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí 

Dương Xuân Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban 

cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh 

Bình Thuận. Cuộc thi được Truyền hình 

kiểm sát tham dự ghi hình và phát sóng; 

dự và đưa tin còn có Đài phát thanh truyền 

hình tỉnh Bình Thuận và Báo Bình Thuận.  

 
Toàn cảnh Cuộc thi 

Thay mặt lãnh đạo VKSND tỉnh, đồng 

chí Võ Văn Phổ, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện 

trưởng VKSND tỉnh, phát biểu khai mạc 

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong việc giải 

quyết vụ án Hành chính - Dân sự” năm 

2019. 

 
Đồng chí Võ Văn Phổ, Phó Viện trưởng VKSND 

tỉnh phát biểu khai mạc Cuộc thi 

Cuộc thi diễn ra trong không khí thi đua 

sôi nổi, hào hứng. Trong phần thi chào hỏi, 

các đội dự thi đã mang về Cuộc thi những 

tiết mục đặc sắc, sáng tạo mới lạ, vui nhộn 

khi giới thiệu về đơn vị hoặc hình ảnh địa 

phương mình bằng hình thức sân khấu 

hóa, tạo nên không khí sôi động của một 

Cuộc thi. Ở các phần thi “khởi động”, “vượt 

chướng ngại vật” và “về đích”, đây là phần 

thi hấp dẫn, lý thú, có sự trao đổi bàn bạc 

giữa các thành viên trong đội, là phần thi 

gần gũi với thực tiễn công việc hằng ngày 

của KSV, KTV, chuyên viên trong quá trình 

kiểm sát, giải quyết một vụ án Hành chính, 

Dân sự cụ thể. Nhiều đội đưa ra đáp án 

chính xác đem về cho đội mình số điểm 

gần như tuyệt đối. 

Kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật 

trong việc giải quyết vụ án Hành chính - 

Dân sự” năm 2019 của VKSND tỉnh Bình 

Thuận, Ban Tổ chức đã trao 04 giải 

thưởng gồm: 01 giải Nhất thuộc về đội thi 

đến từ VKSND huyện Hàm Thuận Bắc; 01 

giải Nhì thuộc về đội VKSND thị xã La Gi; 

01 giải Ba thuộc về đội thi VKSND thành 

phố Phan Thiết, 01 giải Khuyến khích 

thuộc về đội thi đến từ VKSND huyện Bắc 

Bình. 

 
Đồng chí Võ Văn Phổ, Phó Viện trưởng VKSND 

tỉnh trao giải cho các đội đoạt giải 

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong việc 

giải quyết vụ án Hành chính - Dân sự” năm 

2019 ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Thuận đã thành công, tạo không khi thi đua 

sôi nổi trong cán bộ, công chức, Kiểm sát 

viên VKSND hai cấp tỉnh Bình Thuận. 

Thông qua Cuộc thi, cán bộ công chức 

trong toàn Ngành đã học hỏi được thêm 

nhiều kinh nghiệm trong công tác chuyên 
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môn góp phần xây dựng đội ngũ, cán bộ, 

Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về 

nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công 

tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. 

Đồng thời cuộc thi cũng góp phần tuyên 

truyền đến các tầng lớp nhân dân nắm bắt 

các chủ trương, chính sách mới của Đảng 

và pháp luật của Nhà nước về các quy 

định của pháp luật. 

Một số hình ảnh: 

 

 

 
 

Nguyễn Hồng Hiệp // 

https://kiemsat.vn.- 2019  

(ngày 30 tháng 7) 

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

XÂY DỰNG 72 MÔ HÌNH TỰ QUẢN, TỰ PHÒNG 

BND TP Phan Thiết vừa cho biết, 

đến nay đã xây dựng được 72 

mô hình quần chúng tự quản về 

an ninh trật tự trên địa bàn với hơn 

3.800 thành viên tham gia.  

Qua quá trình hoạt động, có 25 mô hình 

hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực 

vào việc đảm bảo an ninh chính trị và trật 

tự an toàn xã hội tại địa phương, nổi bật là 

“Camera an ninh”, “Tổ liên quân phòng, 

chống tội phạm”, “Thôn tự quản chống lây 

lan ma túy”, “4 không - 5 tốt”, “5 xây - 3 

chống” 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, người 

dân và các thành viên của tổ mô hình này 

đã cung cấp 199 tin báo tố giác tội phạm, 

giúp lực lượng chức năng kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời nhiều vụ 

phạm pháp. Theo đó, đã bắt 9 đối tượng 

truy nã; bắt 35 vụ/96 đối tượng đánh bạc; 

bắt 8 vụ/23 đối tượng môi giới mại dâm, 

chứa mại dâm và mua bán dâm; bắt 38 

vụ/72 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử 

dụng chất ma túy.       

 

 

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn.- 

2019 (ngày 8 tháng 7) 

 

 
 
 
 

U 
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500 TẤN THANH LONG BÌNH THUẬN SẼ TỚI TAY 
NGƯỜI TIÊU DÙNG MIỀN BẮC 

uần lễ Thanh long Bình Thuận đã 
chính thức diễn ra tại khu vực miền 
Bắc từ ngày 7/7 đến ngày 14/7 với sản 

lượng tiêu thụ dự kiến khoảng 500 tấn. 

 

Tuần lễ Thanh long Bình Thuận tại Hà Nội diễn 
ra từ ngày 7-14/7. 

Trong thời gian này, người tiêu dùng khi 
mua sắm tại hệ thống siêu thị Big C và GO! 
Market thoải mái lựa chọn những trái thanh 
long chất lượng, được mua trực tiếp từ hộ 
nông dân và hợp tác xã với chiết khấu 0%, 
nên có giá bán tốt, chỉ 23.900 đồng/kg. 

Không những thế, để nâng tầm thương 
hiệu Thanh long Bình Thuận, các siêu thị 
còn chế biến ra các món đồ ăn, thức uống 
từ thanh long như: sinh tố thanh long, nước 
ép thanh long, bánh bông lan thanh long 
nhân phô mai,... 

 

Ngoài trái thanh long Bình Thuận tươi, tại siêu 
thị còn bày bán rất nhiều sản phẩm được chế 
biến từ loại quả này 

Hiện phần lớn thanh long của tỉnh Bình 
Thuận (thủ phủ Thanh long cả nước) vẫn 
chủ yếu được xuất qua thị trường Trung 
Quốc và qua đường tiểu ngạch, tiềm ẩn 
nhiều rủi ro, khiến người nông dân trồng 
thanh long dễ lâm vào tình cảnh được mùa 
rớt giá. 

Trước thực trạng này, từ nhiều tháng nay, 
UBND tỉnh Bình Thuận và Central Group 
trực tiếp làm việc hợp tác với nhau nhằm xúc 
tiến quảng bá, nâng tầm thương hiệu cho 
trái Thanh long Bình Thuận ngay tại thị 
trường trong nước. 

Đại diện Tập đoàn Central Group Việt 
Nam cho biết, thanh long là sản phẩm nông 
sản chủ lực của tỉnh Bình Thuận, sản phẩm 
này cũng nằm trong chương trình OCOP 
quốc gia cần đẩy mạnh mà Central Group 
Việt Nam đang tích cực ủng hộ. Thông qua 
các hoạt động xúc tiến quảng bá trái Thanh 
long Bình Thuận, một lần nữa Central Group 
khẳng định cam kết việc hỗ trợ hàng Việt nói 
chung và sản phẩm của tỉnh Bình Thuận nói 
riêng. 

 

Sau Hà Nội, từ ngày 8/7, tuần lễ Thanh long Bình 
Thuận sẽ được mở rộng ra tại 37 siêu thị Big C 
và GO! Market trên toàn quốc. 

 

Nguyên Huân // 
https://nongnghiep.vn.- 2019  

(ngày 9 tháng 7)

T 
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BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG KIỂM DỊCH THANH LONG 
XUẤT SANG TRUNG QUỐC 

rước thông tin phát hiện lô hàng thanh 
long nhập khẩu từ Việt Nam bị nhiễm 
loài rệp - đối tượng kiểm dịch thực vật 

của Trung Quốc, tỉnh Bình Thuận đã chủ 
động tăng cường kiểm soát, xử lý trước khi 
xuất sang thị trường này. 

Ngày 15/7, trao đổi Báo NNVN, ông Đỗ 
Văn Bảo, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt 
- BVTV Bình Thuận, cho biết: Dù lô hàng 
thanh long nhập khẩu từ Việt Nam bị 
nhiễm  loài rệp Dysmicoccus neobrevipes và 
Pseudococcus jackbeardsleyi - là đối tượng 
kiểm dịch thực vật của Trung Quốc không 
xác định của địa phương nào. 

 

Sở NN-PTNT Bình Thuận đã yêu cầu các địa 
phương tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chú 
ý đến các loài rệp sáp gây hại. Ảnh: Ngọc Thăng 

Tuy nhiên, để chủ động phòng trừ, ngăn 
ngừa, tránh ảnh hướng đến xuất khẩu nông 
sản nói chung và thanh long nói riêng, Chi 
cục đã tham mưu Sở NN-PTNT Bình Thuận 
ban hành văn bản đề nghị UBND các địa 
phương khẩn trương chỉ đạo UBND các xã, 
thị trấn, các cơ quan chuyên môn của huyện 
thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng 
dẫn nông dân và các tổ chức, cá nhân có 
hoạt động sản xuất, thu mua xuất khẩu 
thanh long sang Trung Quốc tại địa phương, 
trong đó chú ý đến các loài rệp sáp gây hại. 

Theo đó, 2 loài rệp này thường gây hại 
trên cây trồng như quýt, mãng cầu, dứa và 
thanh long… Trong đó, loài Dysmicoccus 

neobrevipes gây hại bằng cách dùng vòi 
chích hút chọc thủng lớp biểu bì lá, thân, 
cành, quả... để hút các chất dinh dưỡng.   

Các vết châm của rệp làm cho mô bị thâm 
nâu, triệu chứng bên ngoài vỏ quả có màu 
vàng. Rệp phát triển nhiều trong điều kiện 
thời tiết nóng và ẩm, thiệt hại phổ biến trong 
mùa khô. Còn loài Pseudococcus 
jackbeardsleyi, cơ thể hình oval, hơi tròn về 
phía sau, có màu cam nhạt đến màu hồng; 
cơ thể phủ đầy sáp không dày, không có 
những đường dọc trên lưng, bên hông có 
mang túi trứng. 

Do đó, theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, khi 
phát hiện các loài rệp này, các cơ sở thu 
mua cần loại bỏ bằng cách rửa sạch hoặc 
thổi hơi. Trong sản xuất, nông dân cần thực 
hiện tốt các biện pháp quản lý, phòng trừ rệp 
sáp trên các vườn thanh long. 

Theo Chi cục Trồng trọt - BVTV Bình 
Thuận, để phòng chống 2 loài rệp sáp này, 
bà con cần thường xuyên vệ sinh đồng 
ruộng, thu gom và tiêu hủy tàn dư xung 
quanh gốc thanh long. Bên cạnh đó, tưới 
nước, bón phân đầy đủ nhằm hạn chế sự 
phát triển của rệp sáp. Trong quá trình tưới 
thanh long, nên sử dụng vòi bơm nước phun 
mạnh vào chỗ có nhiều rệp sáp đeo bám 
nhằm rửa trôi, tạo độ ẩm trên cây và giảm 
mật độ rệp sáp. Đồng thời thường xuyên 
kiểm tra vườn để phát hiện sớm rệp gây hại, 
nhất là trong mùa khô. Chú ý vào những bộ 
phận (chồi non, hoa, quả) mà rệp hay xuất 
hiện và gây hại. Tỉa bỏ và tiêu hủy những bộ 
phận của cây nhiễm rệp sáp nặng. 

Ngoài ra, cần bảo vệ các loài thiên địch tự 
nhiên trong vườn của rệp như bọ rùa, bọ mắt 
vàng, bọ cánh gân, kiến vàng, ong ký sinh. 
Trong đó, kiến vàng là loài thiên địch hữu 
hiệu nhất, có thể xua đuổi, ngăn cản rệp 
trưởng thành gây hại và đẻ trứng. 

Về biện pháp hóa học, sử dụng thuốc 
BVTV nằm trong danh mục của Bộ NN-
PTNT ban hành hàng năm để phòng trừ rệp 

T 
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khi có nguy cơ gây hại nặng, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng. 

 

Chú ý vào những bộ phận (chồi non, hoa, quả) 
mà rệp hay xuất hiện và gây hại. Tỉa bỏ và tiêu 
hủy những bộ phận của cây nhiễm rệp sáp nặng. 
Ảnh: Ngọc Thăng 

 

Tuy nhiên bà con sử dụng phải theo 
nguyên tắc “4 đúng” và đảm bảo thời gian 
cách ly. Đặc biệt lưu ý việc phun thuốc diệt 
trừ rệp kịp thời, nhất là ở giai đoạn cây đang 
có bông, trái non, trái đang phát triển. 

Được biết, Bình Thuận là thủ phủ thanh 
long của cả nước, với diện tích hiện lên đến 
gần 30.000 ha, được trồng 10 huyện, TX, TP 
nhưng tập trung chủ yếu tại các huyện Hàm 
Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình, 
tổng sản lượng thu hoạch đạt gần 600.000 
tấn/năm. Toàn tỉnh có 13 cơ sở chế biến, 27 
hợp tác xã, 1 liên hiệp sản xuất và chế biến 
thanh long; gần 200 cơ sở thu mua, sơ chế. 

Kim Sơ - Ngọc Khanh // 
https://nongnghiep.vn.- 2019  

(ngày 15 tháng 7)
---------------------------------------------------------- 

CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THANH LONG SANG THỊ TRƯỜNG 
TRUNG QUỐC THUẬN LỢI 

iện nay các doanh nghiệp (DN) 
trên địa bàn tỉnh đều được cấp mã 
số vùng trồng và mã số nhà đóng 

gói thanh long Bình Thuận, đáp ứng đủ 
điều kiện để xuất khẩu sang Trung Quốc. 

 

Hiện nay các DN xuất khẩu thanh long sang thị 
trường Trung Quốc đều tuân thủ truy xuất nguồn 

gốc. 

Thông tin trên được ông Phan Văn 
Tấn, PGĐ Sở NN-PTNT Bình Thuận chia 
sẻ với Báo NNVN và cho biết, từ năm 
2018, Trung Quốc yêu cầu áp dụng truy 

xuất nguồn gốc đối với sản phẩm nhập 
khẩu, cụ thể trên bao bì phải có mã số 
vùng trồng và mã số nhà đóng gói.   

Do đó, để đáp ứng yêu cầu trên, từ 
đầu năm 2018 ngành NN-PTNT Bình 
Thuận đã thông báo cho các địa phương 
thống kê vùng trồng và nhà đóng gói 
thanh long để đơn vị đề nghị Cục BVTV 
cấp mã số vùng trồng và mã số nhà đóng 
gói thanh long Bình Thuận.   

Và, đến nay Cục BVTV đã cấp cho tỉnh 
Bình Thuận 77 mã số vùng trồng và 259 
mã số nhà đóng gói thanh long Bình 
Thuận đăng ký xuất đi Trung Quốc. 

“Hiện nay hầu hết các DN trên địa bàn 
xuất khẩu thanh long sang thị trường 
Trung Quốc đều được cấp mã số vùng 
trồng và mã số đóng góp, đáp ứng đủ 
điều kiện để xuất khẩu thanh long sang 
thị trường này. Qua nắm bắt thông tin 
ban đầu, việc xuất khẩu thanh long hiện 
nay các DN qua thị trường này không có 
gì bất trắc, cũng như phản hồi các DN 
nêu lên những khó khăn”, ông Tấn cho 
biết thêm. 

H 
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Theo ghi nhận PV tại cơ sở, tùy vào 
mỗi DN mà được cấp số đóng gói và mã 
số vùng trồng trồng khác nhau. Theo đó, 
hiện mã số đóng gói của thanh long Bình 
Thuận cấp cho các DN được ký hiệu VN-
BTHPH-001 đến BTTHPH-259 (tương 
ứng cho 259 DN); còn mã số vùng được 
ký hiệu VN-BTHOR-001 đến VN-
BTHOR-077 (tương ứng cho 77 vùng 
trồng trong tỉnh). 

Như tại Cty TNHH DV-TM XNK Bé 
Dũng, địa chỉ tại xã Mương Mán (Hàm 
Thuận Nam)-một DN chuyên xuất khẩu 
thanh long sang thị trường Trung Quốc 
được cấp mã số đóng gói ký hiệu VN-
BTHPH- 194 và mã số vùng trồng là VN-
BTHOR-0034. 

 

Trên thùng giấy ghi rõ mã số vùng trồng và mã 
số đóng gói của DN 

Theo ông Đỗ Văn Dũng, đại diện Cty 
TNHH DV-TM XNK Bé Dũng, quy trình 
đóng hàng xuất sang Trung Quốc hiện 
được DN tuân thủ chặt chẽ. Cụ thể, sau 
khi thu mua thanh long từ người trồng, sẽ 
được DN sơ chế và phân loại sản phẩm 
theo yêu cầu của khách hàng. Tiếp đến, 
sẽ được đóng gói bao bì và cho vào 
thùng (PV-mỗi thùng 20 kg thanh long) 

đã được ghi rõ mã số đóng gói và mã số 
vùng trồng của DN. 

“Nhờ DN tuân thủ theo quy định truy 
suất nguồn gốc theo yêu cầu từ phía 
Trung Quốc cho nên hiện việc xuất bán 
diễn ra thuận lợi. Phía Trung Quốc không 
chuyện khui từng thùng hàng để kiểm tra, 
cũng như trả hàng như trước đây chưa 
quy định”, đại diện Cty TNHH DV-TM 
XNK Bé Dũng khẳng định. 

 

Thanh long được đóng gói bỏ vào thùng có trọng 
lượng 20 kg/thùng. 

Được biết, từ ngày 1/1/2019, phía 
Trung Quốc bắt buộc các loại nông sản 
xuất qua thị trường nước này đều phải 
đăng ký thông tin nhà vườn, nhà xưởng, 
bao bì gửi cho Hải quan Trung Quốc, 
trong đó có thanh long. Vì vậy, thanh long 
Việt Nam xuất sang nước này có thể dán 
tem có mã truy xuất nguồn gốc lên trái 
hoặc đóng gói bằng thùng giấy có thông 
tin truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, DN 
xuất khẩu được chủ động lựa chọn sử 
dụng thùng giấy hay tem nhãn lên trái 
cây để truy xuất nguồn gốc.  

Với việc tuân thủ quy định này từ phía 
Trung Quốc cũng đồng nghĩa các DN 
xuất khẩu thanh long phải đảm bảo chất 
lượng thanh long mình cung cấp cho đối 
tác. 

Được biết, Bình Thuận là thủ phủ 
thanh long của cả nước, với diện tích 
hiện lên đến gần 30.000 ha, được trồng 
10 huyện, TX, TP nhưng tập trung chủ 
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yếu tại các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm 
Thuận Bắc và Bắc Bình, tổng sản lượng 
thu hoạch đạt gần 600.000 tấn/năm. 
Toàn tỉnh có 13 cơ sở chế biến, 27 hợp 
tác xã, 1 liên hiệp sản xuất và chế biến 

thanh long; gần 200 cơ sở thu mua, sơ 
chế. 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 
2019 (ngày 17 tháng 7) 

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

CENTRAL GROUP VIỆT NAM SẼ TIÊU THỤ 500 TẤN 
THANH LONG BÌNH THUẬN 

gày 8-7, Central Group Việt Nam cho 
biết, sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bình 
Thuận tổ chức tuần lễ thanh long 

Bình Thuận tại 17 siêu thị Big C và hệ thống 
GO! Market ở khu vực miền Bắc từ ngày 7-
7 đến hết ngày 14-7; từ ngày 8-7, tuần lễ sẽ 
được mở rộng ra tại 37 siêu thị Big C và GO! 
Market trên toàn quốc. 

 

Trong thời gian này, người tiêu dùng 
khi mua sắm tại hệ thống Big C và GO! 
Market sẽ có cơ hội lựa chọn những trái 
thanh long chất lượng, với giá bán tốt 
nhất 23.900 đồng/kg do Big C thu mua 
trực tiếp từ hộ nông dân và HTX với chiết 
khấu 0%. Để nâng tầm thương hiệu 
thanh long Bình Thuận, Big C còn chế 
biến các món đồ ăn, thức uống từ thanh 
long như sinh tố, nước ép, bánh bông lan 
thanh long nhân phô mai... 

Dự kiến, trong khoảng thời gian này, 
hệ thống Big C và GO! Market sẽ tiêu thụ 
khoảng 500 tấn thanh long Bình Thuận. 

  

Hải Hà // http://www.sggp.org.vn.- 
2019 (ngày 9 tháng 7) 

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

DỰ ÁN BOT CẢNG HÀNG KHÔNG PHAN THIẾT: 
LÀM RÕ NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ 

iệc thời gian thu phí hoàn vốn có thể 
lên tới 77 năm 7 tháng có thể khiến 
Công ty cổ phần Rạng Đông gặp khó 

khăn trong huy động vốn để triển khai Dự án 
BOT Cảng hàng không Phan Thiết, hạng 
mục dân dụng. 

Loanh quanh vạch xuất phát  

5 năm sau khi được Thủ tướng Chính phủ 
cho phép triển khai Dự án Đầu tư xây dựng 
sân bay dân dụng Phan Thiết theo hình thức 
BOT, việc triển khai công trình hạ tầng được 
UBND tỉnh Bình Thuận đặt nhiều kỳ vọng 

vẫn ở trong giai đoạn điều chỉnh báo cáo 
nghiên cứu khả thi. 

Theo thông tin của Báo Đầu tư, đầu tháng 
7/2019, Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) - cơ 
quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng 
không mới có thông báo ý kiến thẩm định 
điều chỉnh thiết kế cơ sở hạng mục dân dụng 
khu mặt đất Dự án Cảng hàng không Phan 
Thiết, hạng mục hàng không dân dụng gửi 
UBND tỉnh Bình Thuận. 

Đây là một trong những cơ sở quan trọng 
để UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt điều 

N 

V 
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chỉnh Dự án, trước khi triển khai các bước 
tiếp theo. “Ngoài việc phải chỉnh sửa một số 
nội dung trong Báo cáo nghiên cứu khả thi, 
UBND tỉnh Bình Thuận phải tổ chức thi tuyển 
thiết kế kiến trúc nhà ga hành khách sẽ khiến 
Dự án này khó có thể tái khởi động vào quý 
III/2019”, một chuyên gia hàng không cho 
biết. 

 

Việc triển khai Dự án Cảng hàng không Phan 
Thiết vẫn ở trong giai đoạn điều chỉnh báo cáo 
nghiên cứu khả thi 

Cần phải nói thêm rằng, theo Quy hoạch 
Phát triển giao thông hàng không giai đoạn 
2020, định hướng đến năm 2030, Cảng 
hàng không Phan Thiết là sân bay lưỡng 
dụng cấp 4 E (hàng không dân dụng) và cấp 
I (quân sự), công suất 2 triệu hành 
khách/năm, đón được máy bay A321 hoặc 
tương đương. 

Vào tháng 3/2019, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã có Công văn số 745/TTr – UBND đề nghị 
Bộ GTVT thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ 
sở Dự án BOT Cảng hàng không Phan 
Thiết, hạng mục hàng không dân dụng. Một 
công văn có nội dung tương tự cũng được 
lãnh đạo tỉnh này gửi tới Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư xin ý kiến về việc điều chỉnh Báo cáo 
nghiên cứu khả thi Dự án (Công văn số 
743/UBND-ĐTQH). 

Theo đó, Cảng hàng không Phan Thiết, 
hạng mục hàng không dân dụng đầu tư theo 
hình thức BOT, có tổng mức đầu tư 3.395,96 
tỷ đồng vẫn sẽ do Công ty cổ phần Rạng 
Đông là nhà đầu tư. Để hoàn vốn, nhà đầu 
tư được thu phí dịch vụ hàng không trong 
thời gian không quá 77 năm 7 tháng (thời 

gian chính xác sẽ được chốt khi ký kết hợp 
đồng). 

Trước đó, tháng 1/2015, Dự án Cảng 
hàng không Phan Thiết đã được UBND tỉnh 
Bình Thuận khởi công với quy mô là sân bay 
lưỡng dụng cấp 3 C, đón được máy bay cỡ 
nhỏ như ATR72, công suất 1 triệu lượt hành 
khách/năm. 

Cấn cá năng lực nhà đầu tư  

Trong công văn gửi UBND tỉnh Bình 
Thuận, năng lực nhà đầu tư được lựa chọn 
là một trong những điểm được Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư khuyến nghị làm rõ. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc điều 
chỉnh Dự án từ quy mô 1 triệu hành 
khách/năm lên 2 triệu khách/năm; sân bay 
từ cấp 3 C lên cấp 4 C dẫn đến các yêu cầu 
về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, 
yêu cầu kỹ thuật cũng như tiêu chí đánh giá 
trong hồ sơ yêu cầu không còn phù hợp với 
thực tế triển khai Dự án. Đồng thời, Hợp 
đồng Dự án được ký kết giữa UBND tỉnh 
Bình Thuận và Công ty cổ phần Rạng Đông 
từ năm 2016 - trước thời điểm Quy hoạch 
Cảng hàng không Phan Thiết được điều 
chỉnh (tháng 8/2018). 

“UBND tỉnh Bình Thuận cần làm rõ tình 
hình thực hiện Dự án sau khi ký kết hợp 
đồng, nguyên nhân kéo dài thời gian triển 
khai cũng như sự đáp ứng các yêu cầu về 
năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật của nhà đầu 
tư”, Công văn số 2811/BKHĐT-KCHTĐT 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ. 

Ngoài năng lực nhà đầu tư, cả Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ GTVT đều đặt vấn đề 
về phương án tài chính và thời gian hợp 
đồng BOT Dự án Cảng hàng không Phan 
Thiết. 

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

https://baodautu.vn/dau-tu-d2/
http://baodautu.vn/
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hợp đặc biệt khác được quy định tại khoản 
này, nhưng cũng không được quá 70 năm. 

“Hiện thời gian thu phí hoàn vốn của Dự 
án và hợp đồng chưa thống nhất và chưa 
phù hợp với quy định của Luật Đất đai”, ông 
Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh 
giá. 

Cảng hàng không Phan Thiết được xây 
dựng tại xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận gồm 2 dự án: Dự án Đầu tư 
xây dựng cảng hàng không Phan Thiết, 
hạng mục hàng không dân dụng đầu tư theo 
hình thức BOT do UBND tỉnh Bình Thuận 
quyết định đầu tư; Dự án Đầu tư khu bay 
quân sự do Bộ Quốc phòng đầu tư. 

 

Anh Minh // https://baodautu.vn.- 2019 
(ngày 25 tháng 7)

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

 GIÁ THANH LONG TĂNG, NGƯỜI NÔNG DÂN THU LỢI NHUẬN 
200 TRIỆU ĐỒNG/HA 

hu nhập của người nông dân trồng 
thanh long trong 6 tháng đầu năm 
2019 cao hơn năm 2018, với mức lợi 

nhuận trung bình/ha đã trừ chi phí là 200 
triệu đồng/ha. 

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho 
biết, giá bán thanh long tại Bình Thuận trong 
6 tháng đầu năm 2019 đạt mức trung bình 
16.600.đồng/kg. 

Nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì mức giá 
này chỉ tương đương, tuy nhiên theo khảo 
sát thực tế của địa phương này, trong 6 
tháng cuối năm giá bán thanh long sẽ tăng 
cao hơn năm ngoái từ 2.000 đến 3.000 
đồng/kg. 

Nguyên nhân là do thời điểm tháng 9 vào 
lứa hàng mùa cuối sản lượng lớn, vì vậy 
người nông dân đã triển khai chong điện lại 
nhiều pha và kéo dài hàng điện tới đầu tháng 
6. 

 

Sản lượng và mức giá tăng cao khiến cho 
thu nhập của người nông dân trong 6 tháng 
đầu năm 2019 cũng tăng cao hơn so với 
năm ngoái. 

UBND tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, 
diện tích thanh long đang cho thu hoạch 
khoảng trên 25.000 ha thì riêng sản lượng 
hàng mùa đạt từ 150.000 - 200.000 tấn (từ 
tháng 5 đến cuối tháng 9).  

Hàng điện (trái trồng có kéo điện) năm 
nay dự kiến sản lượng sẽ tăng cao và có 
sớm, sản lượng điện sẽ kéo dài có từ giữa 
tháng 9 đến cuối tháng 5/2020 nên sản 
lượng khá cao, khoảng 500.000 tấn. 

Về mức giá, hàng mùa đến tháng 6/2019 
có giá trung bình khoảng 13.800 đồng/kg, 
cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 5.000 
đồng/kg. 

Riêng hàng vụ nghịch năm 2019, dự kiến 
giá trung bình là 16.600đồng/kg, cao hơn 
3.000 đồng/kg so với năm 2018. 

Sản lượng và mức giá tăng cao khiến cho 
thu nhập của người nông dân trong 6 tháng 
đầu năm 2019 cũng tăng cao hơn so với 
năm ngoái. 

Song song với đó, UBND tỉnh Bình Thuận 
cũng cho biết, dự kiến hàng điện giá còn tiếp 
tục tăng do Trung Quốc gia tăng tiêu thụ 
chính ngạch. 

Tính bình quân, lợi nhuận trung bình/ha 
đã trừ chi phí của người nông dân lên đến 
200 triệu đồng/ha (với giá 15.000 đồng/kg). 

Đặc biệt trong thời gian tới, mặt hàng 
thanh long của địa phương này sẽ tiếp tục 
mở rộng xuất khẩu sang các nước Nhật 
Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Úc, Chile, 
Argentina, Thụy Sĩ, Ấn Độ... 

T 
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Được biết, Bình Thuận là khu vực có diện 
tích sản xuất thanh long lớn nhất so với cả 
nước, đạt trên 26.500 ha, sản lượng thu 
hoạch trên 500.000 tấn/năm. 

Trong đó, hơn 10.000 ha thanh long được 
cấp chứng nhận VietGap; gần 1.500ha đã 
được xác nhận mã số vùng trồng đủ tiêu 
chuẩn xuất khẩu vào thị trường Mỹ, 262ha 
được cấp chứng nhận GlobalGap... 

Hiện nay, thanh long được trồng trên 10 
huyện, thị xã, thành phố tại Bình Thuận; tập 
trung trồng nhiều tại huyện Hàm Thuận Nam 
(12.497ha), Hàm Thuận Bắc (8.970ha) và 
Bắc Bình (4.060ha). 

 

Duyên Duyên // 
https://doanhnghiepvn.vn.- 2019 

 (ngày 28 tháng 7)
----------------------------------------------------------- 

KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI 55 TRIỆU USD 

hà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 
(Bắc Bình, Bình Thuận), tổng mức 
đầu tư 55 triệu USD đã được khánh 

thành sáng 13/7 sau khi hòa lưới điện quốc 
gia vào ngày 30/5.  

Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 
4 có tổng công suất lắp đặt là 48 MWp (40 
Mwac), được đầu tư trên diện tích 57,6ha 
thuộc xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh 
Bình Thuận, do Tập đoàn Hà Đô làm chủ 
đầu tư.  

 

Nhà máy Điện Mặt trời Hồng Phong 4 

Đây là một trong những dự án sử dụng 
công nghệ hiện đại và tiên tiến của các nước 
G7 như: sử dụng công nghệ trục xoay một 
chiều – tracking system của Ideematec 
(Đức) mang lại điện lượng cao hơn công 
nghệ giá đỡ cố định đến 25% và ổn định, sản 

lượng điện hàng năm khoảng gần 100 triệu 
kWh. 

Bên cạnh đó, đây cũng là dự án sử dụng 
loại tấm pin có hiệu suất rất cao lên tới 
19,4%, mỗi tấm pin có công suất 400w của 
hãng Sunpower (Mỹ) giúp tiết kiệm diện tích 
đất, sử dụng thiết bị Trạm AC đồng bộ 
(Inverter + MV Transformer + RMU) của 
SMA (Đức) giúp thi công và vận hành an 
toàn, nhanh chóng cũng như chất lượng 
điện ổn định trong vận hành. 

Ngoài ra, dự án Hồng Phong 4 cũng sử 
dụng hệ thống SCADA tiên tiến do 
SunPower phát triển và được ứng dụng trên 
5 GW điện mặt trời trên toàn cầu hỗ trợ cho 
việc quản lý vận hành với độ tin cậy cao và 
hiệu suất tốt.  

Dự án do SunPower (Mỹ) thiết kế công 
nghệ, Tractebel (Bỉ) là nhà thầu tư vấn.  

Trước đó vào ngày 30/5,  dự án Điện mặt 
trời Hồng Phong 4 đã đấu nối lưới điện quốc 
thành công. 

Khánh Hà // https://baovephapluat.vn.- 
2019 (ngày 14 tháng 7) 

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

KHỞI CÔNG HAMUBAY PHAN THIẾT GIAI ĐOẠN 2 

à dự án biển lớn nhất tại thành phố 
Phan Thiết, mới đây 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 

N 

L 
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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. 

Bờ 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. 

 

Quang cảnh lễ khởi công. Ảnh: PV 

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 
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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 
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. 

Triển khai thi công các hạng mục sau lễ khởi 
công. 

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. 

Là dự án biển lớn nhất tại thành phố 
Phan Thiết, HAMUBAY chắc chắn trong 
tương lai sẽ đem lại giá trị nghỉ dưỡng và 
du lịch bậc nhất tại khu vực./.  

PV // http://cpv.org.vn.- 2019 
 (ngày 3 tháng 7) 

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

NHIỀU GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN 

hằm tạo thuận lợi cho các doanh 
nghiệp trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh và thành lập mới, Bình 

Thuận đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ 
doanh nghiệp.     

Theo mục tiêu đề ra, Bình Thuận phấn 
đấu đạt số lượng doanh nghiệp thành lập 
mới mỗi năm tăng 12,5% (tương đương 
615 doanh nghiệp) để đến năm 2020 toàn 
tỉnh có khoảng 7.000 doanh nghiệp… 

Nhiều khả năng mục tiêu này sẽ hoàn 
thành bởi trong nửa đầu năm 2019, trên 
địa bàn tỉnh tiếp tục có thêm 362 doanh 
nghiệp mới thành lập, tăng hơn 26% so 
cùng kỳ năm ngoái. Tính đến nay, số 
lượng đăng ký thành lập tại Bình Thuận đã 
đạt gần 6.700 doanh nghiệp, trong đó có 
3.930 doanh nghiệp đi vào hoạt động, tăng 
6,7% so cùng kỳ năm 2018. 

N 
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Trong bối cảnh còn những khó khăn 
nhất định, song tình hình phát triển doanh 
nghiệp tại Bình Thuận thời gian gần đây 
vẫn cho thấy bước chuyển biến tích cực. 
Kết quả này có được là nhờ địa phương 
luôn nỗ lực tạo môi trường sản xuất, kinh 
doanh thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc 
các thành phần kinh tế phát triển bình 
đẳng, đúng quy định của pháp luật. Vào 
cuối tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh cũng đã 
tổ chức Hội nghị “Cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh” và lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với 
doanh nghiệp để tiếp tục lắng nghe, giải 
quyết những khó khăn, vướng mắc của 
doanh nghiệp... 

 

Hợp tác ngành công thương cũng là cơ hội 
quảng bá, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ cho 
sản phẩm lợi thế của địa phương. 

Thời gian qua, việc hỗ trợ cũng được 
các sở, ngành chức năng thể hiện bằng 
những hoạt động thiết thực, từ đó có thể 
giúp doanh nghiệp vượt khó, ổn định và 
phát triển sản xuất, kinh doanh. Như Sở 
Công Thương tổ chức chương trình hợp 
tác ngành công thương 3 tỉnh Bình Thuận 
- Ninh Thuận - Lâm Đồng, hỗ trợ doanh 
nghiệp địa phương tham gia Hội nghị kết 
nối giao thương giữa Trung Quốc và các 
tỉnh phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh... Còn 
Sở Khoa học - Công nghệ đã hỗ trợ đăng 
ký chỉ dẫn địa lý cho thanh long Bình 
Thuận tại Nhật Bản, triển khai thực hiện có 

hiệu quả chương trình “Thúc đẩy chương 
trình năng suất chất lượng và năng lực 
cạnh tranh các sản phẩm hàng hóa lợi thế 
của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020”. 

Trong khi đó, Sở Tài nguyên - Môi 
trường phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế 
tỉnh liên thông thực hiện các thủ tục hành 
chính về đất đai với các thủ tục xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai. Nhờ vậy đã 
kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mở rộng 
mặt bằng kinh doanh. Theo dự kiến trong 
tháng 9/2019, Sở Kế hoạch - Đầu tư sẽ 
chủ trì, phối hợp các sở ngành, địa 
phương tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư 
nhằm kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào 
vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao 2.000ha tại huyện Bắc Bình... 

Hướng về doanh nghiệp, Bình Thuận 
cũng quan tâm thực hiện Chỉ thị số 09 
(ngày 1/4/2019) của Thủ tướng Chính phủ 
nhằm tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, 
phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 
năm 2019 của tỉnh. Trong đó giao Sở Công 
Thương phối hợp các sở, ngành liên quan 
tiếp tục mở rộng hợp tác đối ngoại, đối nội, 
nâng cao chất lượng công tác xúc tiến 
thương mại, phát triển thị trường trong lẫn 
ngoài nước để giải quyết có hiệu quả đầu 
ra sản phẩm nông nghiệp và thủy sản. 
Đồng thời thường xuyên nắm bắt các rào 
cản kỹ thuật trong hoạt động xuất khẩu 
hàng hóa để thông báo đến các hiệp hội, 
doanh nghiệp có biện pháp ứng phó kịp 
thời, hiệu quả. Bên cạnh đó cũng tập trung 
tháo gỡ khó khăn cho các hiệp hội, doanh 
nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 
quả, sức cạnh tranh để đẩy mạnh sản 
xuất, xuất khẩu sản phẩm lợi thế của Bình 
Thuận… 

 
// https://congthuong.vn.- 2019 

 (ngày 31 tháng 7) 
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THANH LONG BÌNH THUẬN ĐƯỢC GIÁ, NGƯỜI TRỒNG PHẤN KHỞI 

ản lượng lớn, xuất khẩu và tiêu thụ 
trong nước tăng giúp người trồng 
thanh long ở Bình Thuận năm nay 

bội thu. 

Trao đổi với PV báo Một Thế Giới, đại 
diện Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết 
trung bình giá bán thanh long tại Bình 
Thuận từ tháng 1 đến tháng 6 vừa qua là 
16.600.đồng/kg. 

Trong 6 tháng cuối năm, giá thanh long 
dự kiến sẽ tăng cao hơn, vì qua khảo sát 
thực tế cho thấy đa số nông dân đều cho 
biết giá bán năm nay cao hơn năm ngoái 
2.000 đến 3.000 đồng/kg, do thời điểm 
tháng 9 vào lứa hàng mùa cuối sản lượng 
lớn. Vì vậy, nông dân đã triển khai chong 
điện lại nhiều pha và kéo dài hàng điện tới 
đầu tháng 6. 

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, diện 
tích đang cho thu hoạch khoảng trên 
25.000 ha thì sản lượng hàng mùa từ 
150.000 – 200.000 tấn (từ tháng 5 đến cuối 
tháng 9). Hàng điện (trái trồng có kéo điện) 
năm nay dự kiến sản lượng sẽ tăng cao và 
có sớm, sản lượng điện sẽ kéo dài có từ 
giữa tháng 9 đến cuối tháng 5.2020 nên 
sản lượng khá cao trung bình 20 tấn/ha 
trên diện tích đang cho thu hoạch 25.000 
ha thì sản lượng dự kiến sẽ khoảng 
500.000 tấn. 

 

Mùa chính vụ thanh long năm nay được giá do 
sản lượng và chất lượng sản phẩm đều tăng so 
với các năm trước - Ảnh: T.N 

Về tình hình giá cả mùa vụ năm 2019 và 
thu nhập của người trồng thanh long, Sở 

cho biết hàng mùa đến tháng 6.2019 sẽ có 
giá trung bình khoảng 13.800 đồng/kg, 
trong khi đó, hàng mùa đến tháng 6.2018 
chỉ có giá 8.800 đồng/kg; Hàng vụ nghịch 
năm 2018 dự tính có giá 13.600 đồng/kg; 
Hàng vụ nghịch năm 2019 (dự kiến) giá 
trung bình là 16.600đồng/kg; 

"Thu nhập của người nông dân 6 tháng 
đầu năm 2019 cao hơn năm 2018 và dự 
kiến hàng điện giá cũng sẽ tiếp tục tăng do 
Trung Quốc gia tăng tiêu thụ chính ngạch. 
Lợi nhuận trung bình/ha (đã trừ chi phí) là 
200 triệu đồng/ha (với giá 15.000 
đồng/kg). Đặc biệt, trong thời gian tới sẽ 
tiếp tục mở thị trường xuất khẩu cũng 
được mở rộng sang các nước Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Đài Loan, New Zealand, Úc, 
Chile, Argentina, Thụy Sĩ, Ấn Độ... 

Bình Thuận là khu vực có diện tích sản 
xuất thanh long lớn nhất so với cả nước, 
đạt trên 26.500ha, sản lượng thu hoạch 
trên 500.000 tấn/năm. Trong đó, hơn 
10.000ha thanh long được cấp chứng 
nhận VietGap; gần 1.500ha đã được xác 
nhận mã số vùng trồng đủ tiêu chuẩn xuất 
khẩu vào thị trường Mỹ, 262ha được cấp 
chứng nhận GlobalGap...  

Hiện nay, thanh long được trồng trên 10 
huyện, thị xã, thành phố tại Bình Thuận; 
tập trung trồng nhiều tại huyện Hàm Thuận 
Nam (12.497ha), Hàm Thuận Bắc 
(8.970ha) và Bắc Bình (4.060ha). 

"Hiện nay, trên địa bàn tỉnh nông dân đã 
và đang áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới 
vào sản xuất góp phần làm giảm giá thành 
nâng cao chất lượng sản phẩm, như áp 
dụng quy trình sản xuất thanh long theo 
VietGAP. Tính đến tháng 7 vừa qua, toàn 
tỉnh có 9.500ha thanh long đạt tiêu chuẩn 
VietGAP", đại diện SỞ NN-PTNT nhấn 
mạnh. 

Tuyết Nhung // 
https://motthegioi.vn.- 2019  

(ngày 17 tháng 7)

S 
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

BÌNH THUẬN TỔ CHỨC TỌA ĐÀM CHỐNG RÁC THẢI NHỰA 

hào mừng 59 năm Ngày Du lịch Việt 
Nam (9/7/1960 - 9/7/2019), Sở 
VHTTDL Bình Thuận phối hợp với 

Hiệp hội Du lịch Bình Thuận tổ chức Tọa 
đàm kỷ niệm ngày Du lịch Việt Nam và 
hưởng ứng cuộc vận động “Chống rác thải 
nhựa”. 

Tại buổi tọa đàm Giám đốc Sở VHTTDL 
Ngô Minh Chính khẳng định: “Du lịch Bình 
Thuận định hướng phát triển xanh và bền 
vững. Cùng với việc khai thác tiềm năng 
biển và văn hóa Chăm, phát triển du lịch 
Bình Thuận còn gắn với công tác bảo vệ môi 
trường, phát động phong trào chống rác thải 
nhựa. Bình Thuận phấn đấu đến năm 2020, 
100% doanh nghiệp du lịch dùng sản phẩm 
tự hủy thay thế sản phẩm nhựa”. 

 

Với định hướng phát triển du lịch gắn với 
bảo vệ môi trường, cộng đồng doanh nghiệp 
du lịch Bình Thuận vẫn duy trì nhiều giải 
pháp bảo vệ môi trường, chống rác thải 
nhựa và dùng sản phẩm tự hủy để thay thế 
sản phẩm nhựa. Giám đốc điều hành 
Victoria Resort Antôn, chia sẻ, trong 3 năm 
trở lại đây, Victoria Resort đã từng bước hạn 
chế sử dụng sản phẩm nhưa, chỉ lựa chọn 

nhà cung cấp nước uống đóng chai thủy 
tinh. Bà Kristi, Giám đốc điều hành Biển 
Xanh Resort, cho biết, Biển Xanh đã thay thế 
dần các vật liệu nhựa bằng vật liệu thân 
thiện môi trường như dùng ống hút bằng 
inox, đặt nước uống chai thủy tinh tại phòng 
nghỉ, khuyến khích khách sử dụng nhiều lần 
chai thủy tinh bắng cách lấy nước từ tiếp tân, 
kêu gọi các doanh nghiệp du lịch xung 
quanh đặt thùng rác trên các tuyền đường 
và trên bãi biển. Giám đốc Mũi Né Nhỏ 
Resort Trần Văn Bình  nêu lại chương trình 
lắp đặt thùng rác 2 ngăn dọc tuyến đường 
Nguyễn Đình Chiểu và Huỳnh Thúc Kháng 
(thuộc khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, Phan 
Thiết), doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ thi 
công, chuyển giao kỹ thuật để doanh nghiệp 
tự thiết kế, hỗ trợ kinh phí lắp đặt các thùng 
rác 2 ngăn trên các tuyến đường. 

Giám đốc Sở VHTTDL Ngô Minh Chính 
đề nghị: 100% doanh nghiệp không sử dụng 
túi nylon, chỉ sử dụng túi tự hủy và vật liệu 
thân thiện môi trường, tất cả doanh nghiệp 
dọc tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và 
Huỳnh Thúc Kháng phải có thùng rác 2 
ngăn, cộng đồng doanh nghiệp du lịch Bình 
Thuận nhận thưc tốt về công tác bảo vệ môi 
trường gắn với phát triển du lịch xanh và bền 
vững. Tháng 8/2019, huyện Phú Quý sẽ 
phát động chiến dịch “Phú Quý không sử 
dụng rác thải nhựa” và tháng 4/2020 Bình 
Thuận sẽ tổ chức sự kiện Bình Thuận - Hội 
tụ xanh lần 2 năm 2020 với nhiều hoạt động 
văn hóa - du lịch độc đáo, ông Chính cho biết 
thêm. 

 

Nguyên Vũ // http://baodulich.net.vn.- 
2019 (ngày 23 tháng 7) 

 

 

C 
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GẦN 400 VẬN ĐỘNG VIÊN THAM DỰ GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG RỔ TRẺ 
QUỐC GIA NĂM 2019 

iải vô địch bóng rổ trẻ quốc gia năm 
2019 - Cup Ngân hàng Bản Việt thu 
hút sự tham gia của gần 400 vận 

động viên thuộc 31 đội bóng gồm: 17 đội 
tuyển U17 (trong đó có 4 đội nữ) và 14 đội 
tuyển U19 (trong đó có 4 đội nữ) đến từ các 
tỉnh, thành, ngành, câu lạc bộ trong toàn 
quốc.  

 

Trận tranh tài đầy hào hứng, kịch tính giữa 2 đội 
tuyển U17 nữ Quảng Ninh và Bình Thuận 

Tối 6/7, tại Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Bình 
Thuận, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), 
Giải vô địch bóng rổ trẻ quốc gia năm 2019 
- Cup Ngân hàng Bản Việt đã chính thức 
khởi tranh. Giải do Liên đoàn Bóng rổ Việt 
Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp 
với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Bình Thuận tổ chức 

Giải vô địch bóng rổ trẻ quốc gia năm 
2019 - Cup Ngân hàng Bản Việt thu hút sự 
tham gia của gần 400 vận động viên thuộc 
31 đội bóng gồm: 17 đội tuyển U17 (trong đó 
có 4 đội nữ) và 14 đội tuyển U19 (trong đó 
có 4 đội nữ) đến từ các tỉnh, thành, ngành, 
câu lạc bộ trong toàn quốc. Ở nội dung nữ, 
các đội thi đấu vòng tròn tính điểm. Ở nội 

dung nam, các đội chia bảng thi đấu, chọn 
đội xuất sắc vào bán kết, chung kết. 

Theo nhận định của Ban tổ chức, giải năm 
nay không chỉ tăng về số lượng các đội tham 
dự mà chất lượng chuyên môn của giải đấu 
cũng được đầu tư, hứa hẹn những trận tranh 
tài hấp dẫn và quyết liệt. Bên cạnh đó, giải 
năm nay có góp mặt của nhiều tỉnh, thành, 
ngành có thế mạnh, đã khẳng định vị trí trên 
trường đấu quốc gia như: Thành phố Hồ Chí 
Minh, Quân chủng Phòng không Không 
quân, thành phố Cần Thơ, tỉnh Quảng Ninh, 
Bình Thuận… Ngoài ra, giải còn thu hút 
nhiều đơn vị mới tiềm năng tham gia như 
tỉnh Bình Định, Phú Yên, Nghệ An, Thừa 
Thiên - Huế… 

Giải đấu năm nay được kỳ vọng có chất 
lượng chuyên môn cao dành cho các vận 
động viên bóng rổ trẻ trên toàn quốc. Đây 
không chỉ là cơ hội để vận động viên trẻ 
được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, 
nâng cao trình độ chuyên môn, tạo nền tảng 
vững chắc phát triển môn bóng rổ trong học 
đường mà còn là dịp để các nhà chuyên 
môn tìm kiếm, phát hiện những nhân tố, 
gương mặt xuất sắc, tuyển chọn vào Đội 
tuyển bóng rổ trẻ quốc gia. 

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo cổ động 
viên, người hâm mộ đã được chứng kiến 
trận tranh tài đầy hào hứng, kịch tính giữa 2 
đội tuyển U17 nữ Quảng Ninh và Bình 
Thuận. Giải vô địch bóng rổ trẻ quốc gia năm 
2019 - Cup Ngân hàng Bản Việt diễn ra đến 
hết ngày 20/7./. 

Hồng Hiếu // http://cpv.org.vn.- 2019 
(ngày 7 tháng 7) 

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

BÌNH THUẬN CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH LỚP 10 
HỆ CÔNG LẬP 

hiều 26/7, Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Bình Thuận đã công bố điểm 
chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 

2019- 2020 của 24 trường Trung học Phổ 
thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh. 

G 

C 
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Thí sinh làm bài thi trong kỳ tuyển sinh lớp 10 
năm học 2019-2020. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN 

Kết quả cho thấy, toàn tỉnh có 12.628 thí 
sinh trúng tuyển, trong đó có 11.752 thí sinh 
trúng tuyển nguyện vọng một và 876 thí sinh 
trúng tuyển nguyện vọng hai. 

Trường Trung học Phổ thông Phan Bội 
Châu (thành phố Phan Thiết) là trường có 
điểm chuẩn cao nhất với 30,5 điểm và có số 
lượng trúng tuyển nhiều nhất tỉnh (1.095 thí 
sinh).  

Kế tiếp là Trường Trung học Phổ thông Lý 
Thường Kiệt (29,75 điểm) và Trường Trung 
học Phổ thông Phan Chu Trinh (26,5 điểm). 

Điểm chuẩn nguyện vọng một thấp nhất 
là Trường Trung học Phổ thông Lương Thế 
Vinh (8 điểm).  

Kỳ thi tuyển vào lớp 10 các trường công 
lập (không chuyên) năm học 2019-2020, 
Bình Thuận có 15.671 thí sinh dự thi.  

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày (10 và 11/7) 
với ba môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn 

(thời gian thi là 120 phút) và môn Tiếng Anh 
(thời gian thi 60 phút). Các môn đều thi theo 
hình thức thi viết.  

Các thí sinh được phép đăng ký 2 nguyện 
vọng: nguyện vọng một thí sinh được phép 
đăng ký dự thi và xét tuyển vào bất kỳ trường 
Trung học Phổ thông nào trong toàn tỉnh.  

Nguyện vọng 2 thí sinh đăng ký dự xét 
tuyển vào một trường Trung học Phổ thông 
cùng một địa bàn tuyển sinh thuộc huyện 
của trường Trung học Cơ sở nơi thí sinh 
đang học lớp 9.  

Các thí sinh không trúng tuyển có thể theo 
học tại hệ thống các trường ngoài công lập, 
giáo dục thường xuyên, trường trung cấp 
trên địa bàn… 

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Bình Thuận đã tổ chức thi tuyển và công bố 
kết quả tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung 
học Phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo. 382 
thí sinh đủ điểm chuẩn, trúng tuyển vào 
trường.  

Trong đó, điểm chuẩn môn tiếng Anh cao 
nhất là 31,75 điểm, kế tiếp điểm chuẩn môn 
Hóa học 30,75 điểm. 

Các môn còn lại là: Tin học 29,6 điểm; 
Toán 29,25 điểm; Ngữ văn 28 điểm; Sinh 
học 26,4 điểm; chuyên Lịch sử 25,65 điểm; 
Vật lý 24,5 điểm; Địa lý 22,65 điểm; lớp 
không chuyên 23,2 điểm./.  

 

Hồng Hiếu // https://bnews.vn.- 2019 
(ngày 27 tháng 7) 

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

BÌNH THUẬN ĐỒNG Ý CHO ĐIỂM TUYỆT ĐỐI CẢ 2 ĐÁP ÁN 
CÂU ĐƠN HOẶC CÂU GHÉP 

ách xử lý công nhận cả hai đáp án 
câu đơn hoặc câu ghép của Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đưa 

ra lúc này là quyết định làm hài lòng nhiều 
người. 

Liên quan đến việc tranh cãi nảy lửa giữa 
các giám khảo, các giáo viên với đáp án đề 
thi môn Ngữ văn vào 10 ở tỉnh Bình Thuận, 

sáng ngày 16/7 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Bình Thuận đã cho sửa đáp án chấm thi. 

Đáp án được sửa, chấp nhận kết quả khi 
thí sinh trả lời câu đơn hoặc câu ghép đều 
nhận được điểm tối đa là 0.75đ. 

Chia sẻ với chúng tôi, ông Phan Đoàn 
Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Bình Thuận cho biết:  

C 
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“Trong khi các chuyên gia vẫn còn tranh 
cãi câu này là câu đơn hay câu ghép, vì 
quyền lợi của học sinh, chúng tôi quyết định 
cho điểm tối đa cả hai đáp án”. 

 

Đề thi văn vào 10 năm học 2019-2020 đang gây 
tranh cãi tại Bình Thuận (Ảnh CTV) 

Ông Thái cho biết thêm: “Sẽ rút kinh 
nghiệm tổ ra đề ở các cấp khi những nội 
dung kiến thức chưa rõ ràng sẽ không nên 
ra đề sẽ làm khó học sinh”. 

Trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam 
đã đưa tin, trong đề thi môn Ngữ văn vào 10.  

Trong câu 1 của đề thi, ở phần trích 2 có 
yêu cầu: 

“Cũng may mà bằng mấy nét, họa sĩ ghi 
xong lần đầu gương mặt của người thanh 
niên {1}. Người con trai ấy đáng yêu thật, 
nhưng làm cho ông nhọc quá. {2} 

Yêu cầu: Câu {2} Trong đoạn văn trên là 
câu đơn hay câu ghép? Chỉ ra các thành 
phần câu (0.75 điểm). 

 

Giám khảo, giáo viên tranh cãi nảy lửa 
nhưng vẫn không ai thuyết phục ai. Người 
nói câu đơn, người khẳng định câu ghép.  

Đến một số chuyên gia ngôn ngữ học, 
giảng viên một số trường đại học cũng có ý 
kiến trái chiều. 

Vì thế, cách xử lý công nhận cả hai đáp 
án câu đơn hoặc câu ghép của Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đưa ra lúc này 
là quyết định làm hài lòng nhiều người. 

Tuy nhiên, điều cần nói, giá quyết định 
này được Sở Giáo dục đưa ra sớm hơn 
(ngay ngày đầu tiên 14/7 bắt đầu chấm thi 
gây tranh cãi và đã có những giáo viên trực 
tiếp gọi điện về Sở Giáo dục trao đổi) thì sự 
việc không trở nên ồn ào đến thế này. 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 18 tháng 7) 
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BÌNH THUẬN LỌT TOP 10 ĐỊA PHƯƠNG CÓ ĐIỂM TRUNG BÌNH 
MÔN TIẾNG ANH CAO NHẤT  

ỷ lệ đậu tốt nghiệp trong kỳ thi quốc gia 
tại Bình Thuận là 97,97% , riêng hệ 
giáo dục thường xuyên, thí sinh tự do 

tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt 47,14%. 

 

Học sinh tỉnh Bình Thuận trong ngày thi tốt 
nghiệp (ảnh CTV) 

Toàn tỉnh không có trường nào có tỷ lệ 
đậu tốt nghiệp đạt 100%.  

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 
nay, toàn tỉnh có hơn 10.510 thí sinh đăng 
ký dự dự thi để xét tốt nghiệp. 

Có 12 bài thi đạt điểm 10, nhiều nhất là 
môn Giáo dục công dân với 9 bài, Ngoại ngữ 
có 3 bài. 

Bên cạnh đó, có 14 bài thi bị điểm liệt, tập 
trung nhiều nhất môn Ngữ văn có 8 bài, 
Ngoại ngữ 1 bài, Lịch sử 2 bài và Địa lý 1 
bài.  

Tỷ lệ đậu tốt nghiệp của tỉnh Bình Thuận 
xếp hạng thứ 13 toàn quốc (tăng so với năm 
ngoái).  

Đặc biệt, tỉnh Bình Thuận nằm trong top 
10 địa phương có điểm trung bình môn tiếng 
Anh thi trung học phổ thông quốc gia cao 
nhất toàn quốc. 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 18 tháng 7) 

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

BÌNH THUẬN XUẤT HIỆN ĐIỂM 9 MÔN NGỮ VĂN TRONG KỲ THI 
THPT QUỐC GIA 2019 

ở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận cho biết, 
chỉ có một thí sinh đạt điểm 9 môn 
Ngữ văn, và 80% bài thi môn tự luận 

của thí sinh đạt từ điểm trung bình trở lên. 

Theo Tri thức trực tuyến chiều 8/7, ông 
Phạm Thái Sơn, Phó trưởng ban chấm thi tự 
luận tại Bình Thuận cho biết, tỉnh này đã 
hoàn tất công tác chấm thi và hồi phách môn 
Văn, với 10.722 bài.  

Ông Sơn cho biết ban chấm thi và làm 
phách làm việc từ chiều 27/6. Sau hơn 10 
ngày, 99 cán bộ chấm thi đã chấm 2 vòng 
độc lập theo đúng quy định. 

 

Bình Thuận có một thí sinh đạt điểm 9 Ngữ văn 
trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh minh họa 

 

T 

S 

https://media.doisongphapluat.com/552/2019/7/8/cham-thi.jpg
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Theo thống kê ban đầu, hơn 80% bài thi 
Ngữ văn đạt mức điểm từ 5 trở lên trong 
tổng số 10.722 bài. Đặc biệt, chỉ một bài thi 
đạt điểm 9, được Hội đồng chấm thi công 
nhận. Số bài thi đạt trên 8 có 60 bài (chiếm 
0,56%). Phổ điểm trung bình của môn Ngữ 
Văn ở mức 5-6 điểm. 

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM - 
đơn vị được phân công chấm thi trắc nghiệm 
tại Bình Thuận - cũng đã chấm xong và bàn 
giao dữ liệu điểm cho Sở GD&ĐT Bình 
Thuận. 

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các sở 
GD&ĐT hoàn thành xét công nhận tốt 
nghiệp THPT sơ bộ chậm nhất ngày 16/7.  

Từ ngày 14 đến 23/7, các đơn vị đăng ký 
dự thi sẽ thu nhận đơn phúc khảo và lập 
danh sách phúc khảo của thí sinh. Hiệu 
trưởng trường phổ thông cấp giấy chứng 
nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các 
loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh 
chậm nhất vào ngày 21/7. 

Các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm 
công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên 
cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và 
trang thông tin điện tử của trường dự kiến 
trước ngày 22/7. 

Kiều Trang // 
https://www.doisongphapluat.com.- 2019 

(ngày 9 tháng 7) 

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

MÁI ẤM CỦA TRẺ KHIẾM THÍNH 

ành cả tấm lòng và tình yêu thương 
vô bờ bến cho những đứa trẻ bất 
hạnh, thiệt thòi, các sơ ở Trung tâm 

Khuyết tật Hừng Đông (thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận) đã giúp các em nhỏ có hoàn 
cảnh kém may mắn trong và ngoài tỉnh có 
được một mái ấm gia đình thực sự. 

 

Giờ học của trẻ ở Trung tâm Khuyết tật Hừng 
Đông 

Được thành lập khoảng 5 năm, Trung tâm 
Khuyết tật Hừng Đông (gọi tắt là Hừng 
Đông) do sơ Nguyễn Thị Mỹ Thanh (40 tuổi) 
phụ trách, hiện đang là địa chỉ tin cậy chuyên 
dạy trẻ em khiếm thính. Với cái tên Hừng 
Đông, các sơ hy vọng các em “học sinh đặc 
biệt” này sẽ có khởi đầu một ngày mới vui 
tươi và hạnh phúc hơn. Các em được gửi 
vào đây đều là trẻ khiếm khuyết. Có em 
không nghe - không nói được, có em chậm 

phát triển. Phần lớn các em là con của các 
hộ nghèo, cũng có em mồ côi. 

Số lượng giáo viên ít ỏi (10 sơ) mà phải 
chăm sóc cho 100 em nhỏ với giới tính, tâm 
lý, bệnh lý và lứa tuổi cũng khác nhau (lớn 
nhất 24 tuổi, bé nhất chỉ mới 3 tuổi), quả là 
điều không hề dễ dàng. Chẳng giống như 
những lớp học bình thường, mỗi lớp chỉ 
chừng chục học sinh, cách truyền đạt của 
giáo viên cũng khác, thận trọng và tỉ mỉ.  

Cùng một chương trình học theo chuẩn 
của Bộ GD-ĐT, nhưng phải mất đến 8 năm 
các em mới xong bậc tiểu học. Vì thế, giáo 
viên phải là các sơ được đào tạo chuyên 
ngành giáo dục đặc biệt. Hiện, Hừng Đông 
có 5 sơ tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên 
ngành này.  

Tận mắt chứng kiến cảnh các sơ truyền 
đạt kiến thức cho học sinh, mới thấy hết sự 
tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ của các sơ. 
Một điều chắc chắn, hẳn phải có sự thấu 
hiểu, giàu tấm lòng bao dung, yêu thương 
trẻ vô bờ mới có thể gắn bó với công việc 
này. Tuy là trường chuyên dạy trẻ khuyết tật, 
nhưng không khí nơi đây luôn ồn ào náo 
nhiệt với những tiếng cười đùa ríu rít của các 
em học sinh như bao ngôi trường bình 
thường khác.  

D 
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Nét khác biệt ở đây là, các sơ không dạy 
bằng những lời nói thông thường mà sử 
dụng bằng ngôn ngữ của bàn tay. Học sinh 
khi phát biểu trả lời câu hỏi, hay những lúc 
giao tiếp, vui chơi cũng vậy. Ngoài được 
truyền đạt kiến thức, các em còn được 
hướng nghiệp, chủ yếu là tin học và may. Sơ 
Nguyễn Thị Mỹ Thanh không giấu được 
niềm vui, đưa tay chỉ về chiếc tủ đựng đầy 
các bộ quần áo đồng phục và cho biết, tất cả 
đều do một tay các em làm ra. 

Các sơ vẫn ngày ngày gieo điều thiện 
lành nuôi lớn những mầm xanh. Rồi đây, 
những mặc cảm vì khiếm khuyết của bản 
thân sẽ dần phai, các em lớn lên từng ngày 
mang theo niềm tin vững chắc từ những 
vòng tay nhân ái của cộng đồng xã hội... 

Rạng Đông // http://www.sggp.org.vn.- 
2019 (ngày 29 tháng 7) 

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

NHIỀU TRƯỜNG HỌC Ở THỊ XÃ LA GI KHÔNG THAY ĐỔI 
ĐỒNG PHỤC 

ếu làm việc gì mà không tư lợi cá 
nhân thì chẳng cần nghĩ kế sách đối 
phó (ví như việc đổi mẫu mã, thay lô 

gô) thì phụ huynh vẫn vui vẻ và ủng hộ nhiệt 
tình. 

Khác với nhiều địa phương trong cả 
nước, không ít trường học bắt phụ huynh 
mua đồng phục giá cao hoặc liên tục thay 
đổi mẫu mã buộc cha mẹ học sinh phải năm 
nào cũng mất một khoản tiền mua đồng 
phục cho con vào đầu năm học mới. 

 

Đồng phục quần xanh (váy xanh) áo trắng của 
học sinh luôn đẹp nhất (Ảnh tác giả) 

Có thể nói tất cả các trường tiểu học, 
trung học cơ sở ở thị xã La Gi tỉnh Bình 
Thuận nhiều năm nay đã không có sự thay 
đổi đồng phục đến trường của các em. 

Điều này đã giúp không ít gia đình học 
sinh bớt được đi một khoản tiền vào đầu mỗi 
năm học. 

Do đồng phục không thay đổi, vì thế, em 
có thể mặc đồ của anh, chị. Em nhận được 
đồ hỗ trợ. 

Giáo viên ở đây vẫn hay gom đồ cũ của 
những học sinh khối lớp trên cho những học 
sinh nghèo khối lớp dưới. 

Đồng phục ở hầu hết các trường nơi đây 
là quần xanh, áo trắng (riêng những em nữ 
có thể mặc quần hoặc váy xanh).  

Những ngày có tiết học thể dục, các em 
sẽ mặc đồng phục thể dục theo quy định. 

Nhà trường cũng tổ chức bán đồ đồng 
phục tại trường, đặc biệt không bắt buộc cha 
mẹ các em phải mua vì đồng phục quần 
xanh áo trắng thì bên ngoài vẫn bán rất 
nhiều. 

 

Không vì hoa hồng, hiệu trưởng có sốt sắng thay 
đổi mẫu mã đồng phục không? 

Đồng phục trong nhà trường, chất liệu vải 
đẹp, mịn và giá cả rẻ hơn bên ngoài để phụ 
huynh chủ động việc nên mua hay không?  

N 

https://giaoduc.net.vn/gdvn/khong-vi-hoa-hong-hieu-truong-co-sot-sang-thay-doi-mau-ma-dong-phuc-khong-post200304.gd
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Mang thắc mắc: “Ở nhiều nơi, đồ mua bên 
ngoài giá thường rẻ hơn ở trong trường, vậy 
sao ở đây lại hoàn toàn ngược lại?”  

Cô hiệu trưởng một trường tiểu học của 
thị xã cho biết, không chỉ giá rẻ hơn mà chất 
lượng vải cũng đẹp hơn. 

Đơn giản chỉ vì, nhà trường đặt may số 
nhiều (năm nay bán không hết để qua năm 
tới) nên nhà may cũng lấy lời ít.  

Tuy thế, chúng tôi còn biết được do hiệu 
trưởng không mặc cả giá hoa hồng, không 
nhận những khoản tiền mà nhà sản xuất lót 
tay như nhiều địa phương khác. 

Vì vậy, những bộ đồ đồng phục kia không 
phải “cõng” thêm những khoản phí lót đường 
nên mới có chất lượng và giá cả phải chăng 
như vậy. 

Mỗi bộ đồng phục của học sinh từ lớp 1 
đến lớp 5 chỉ hơn một trăm ngàn đồng/bộ.  

Bộ đồng phục lớp trên so với lớp dưới chỉ 
chênh lệch nhau khoảng 2 ngàn đồng/bộ. 

Bộ đồ thể dục cũng chỉ có giá 50.000 
đồng/bộ trong khi một bộ bên ngoài giá cả 
lại cao hơn. 

Tôi đã từng chứng kiến một số phụ huynh 
đã mua đồ bên ngoài, khi cầm trên tay bộ đồ 
của nhà trường đã phải thốt lên: 

“Đồ nhà trường bán đẹp và rẻ hơn mà 
mình không biết nên đã lỡ mua bên ngoài 
mất rồi”. Dù nói thế, chị vẫn lấy thêm một bộ 
cho con vì thấy rất đẹp. 

Và chẳng cần phải bắt buộc, cứ như một 
thói quen, cứ vào đầu năm học, phụ huynh 
thường tự nguyện vào trường để mua đồ 
cho các con mà chẳng hề phàn nàn hay kêu 
ca điều gì. 

Thế mới biết, nếu đã làm việc gì mà 
không tư lợi cá nhân thì chẳng cần nghĩ kế 
sách đối phó (ví như việc đổi mẫu mã, thay 
lô gô như một số trường học) thì phụ huynh 
vẫn vui vẻ và ủng hộ thật nhiệt tình.  

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 12 tháng 7)

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

THỦ KHOA KHỐI B TỈNH BÌNH THUẬN PHẦN LỚN 
HỌC THÊM TRÊN MẠNG 

hông nên lệ thuộc nhiều vào học 
thêm, cần tự học trên các trang 
mạng để cập nhật nhiều dạng bài 

mới lạ. Dù thế, cũng phải biết chọn lọc cái 
nào phù hợp”. 

Được tuyển thẳng vào khoa Kỹ thuật 
Hóa, Trường Đại học Bách khoa thành phố 
Hồ Chí Minh nhưng em Lê Tuấn Tú học 
sinh lớp chuyên Hóa, Trường Trung học 
phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh 
Bình Thuận lại khao khát được trở thành 
sinh viên đa khoa Trường Đại học Y Dược 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Chia sẻ ước mơ, Tú cho biết em được 
ba định hướng cho đi ngành y.  

Bản thân em xem phim nên thấy yêu 
hình ảnh những bác sĩ trị bệnh cứu người. 
Cảm giác tìm ra được căn bệnh hay cứu 

sống được một bệnh nhân sẽ vô cùng vui 
sướng và hạnh phúc. 

 

Lớp 12 chuyên Hóa Trường Trung học phổ thông 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận. Em Lê Tuấn 
Tú đứng thư 7 từ phải qua (Ảnh nhân vật cung 
cấp). 

 

K 
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Ước mơ ấy lớn dần theo năm tháng, và 
em biết để thực hiện được điều này, cần 
phải có sự nỗ lực rất lớn từ bản thân. 

Đây chính là động lực để em học tập 
không ngừng nghỉ. 

 

Em Lê Tuấn Tú (Ảnh nhân vật cung cấp) 

Tú chia sẻ việc học, năm lớp 12 em đã 
xin thầy cô cho rời đội tuyển để tập trung 
ôn luyện 3 môn (Toán; Hóa; Sinh).  

Ngoài việc học trên trường, em học 
thêm một số thầy cô ở trường và về nhà 
chủ yếu học trên mạng (học ở nhiều trang). 

Em tìm những dạng bài tập mới, in, 
đóng tập để làm. Ngoài ra, mượn thêm 
sách tham khảo của bạn bè về phô tô để 
tìm hiểu thêm.  

Tú cho biết, tài liệu phục vụ cho việc học 
khá nhiều, nếu mua sách mới sẽ tốn nhiều 
tiền và như thế thì vô cùng lãng phí. 

Thường thì em học đến 2 giờ sáng. Mỗi 
đêm chỉ ngủ 4 tiếng. Đi học về, ăn cơm 
xong là ngồi vào bàn học cả buổi trưa.  

Em cho biết, lớp 10, 11 do ôn đội tuyển 
nên có lơ là môn Toán và Sinh. Vì thế, năm 

học lớp 12 phải dành nhiều thời gian “cày” 
để bổ sung kiến thức. 

Bằng quyết tâm và nỗ lực khá lớn, Tuấn 
Tú đã đạt 28.55 điểm (Toán: 9.8; Hóa: 9; 
Sinh: 9.75) trong kỳ thi trung học quốc gia 
vừa qua và trở thành thủ khoa khối B của 
tỉnh Bình Thuận. 

Kết quả này, cũng không bất ngờ với 
bạn bè, thầy cô giáo của trường.  

Bởi, em 12 năm liền Tú là học sinh giỏi, 
xuất sắc, sở hữu khá nhiều thành tích 
trong học tập. 

Năm lớp 10 em đạt huy chương vàng 
Olympic 30/4 môn Hóa. 

Năm lớp 11 tiếp tục đạt huy chương 
vàng Olympic 30/4 và giải 3 môn Hóa cấp 
tỉnh. 

Năm lớp 12 đạt giải nhất môn Hóa cấp 
tỉnh. 

Thầy Trần Mai Thuận giáo viên chủ 
nhiệm của Tú nói rằng: “Tú là học sinh có 
tinh thần tự học cao. Luôn cố gắng giải 
quyết mọi vấn đề, điều gì chưa hiểu tìm 
thầy cô hỏi bằng được. Em sống hòa đồng 
với các bạn và có phần hiếu động”. 

Bằng kinh nghiệm học tập của mình, 
Tuấn Tú muốn gửi đến các em học sinh 
một số lời nhắn: “Cố gắng làm bài tập 
nhiều, có sai nhiều cũng đừng nản. Bởi, 
mình biết được cái sai để nhớ và sửa thì 
khi thi thật sẽ hạn chế được cái sai. 

Không nên lệ thuộc nhiều vào học thêm, 
cần tự học trên các trang mạng để cập 
nhật nhiều dạng bài mới lạ. Dù thế, cũng 
phải biết chọn lọc cái nào phù hợp”. 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 17 tháng 7) 

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

TRÒ CHUYỆN VỚI THÍ SINH CÓ ĐIỂM NGỮ VĂN CAO NHẤT 
TỈNH BÌNH THUẬN 

goài học văn hóa cũng cần học 
thêm cách chia sẻ với mọi người 
xung quanh. 

Ngay từ khi kỳ thi trung học phổ thông 
quốc gia năm học (2018-2019) vừa chấm N 
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xong, thông tin toàn tỉnh Bình Thuận có 1 
bài Ngữ văn đạt 9 điểm 

Cũng không ít người đoán già đoán non, 
số điểm cao nhất tỉnh và duy nhất này chắc 
chắn sẽ ở thành phố, nơi học sinh có nhiều 
điều kiện học tập tốt nhất.  

Hoặc sẽ rơi vào trường chuyên lớp 
chọn, nơi có nhiều học sinh giỏi và tập 
trung nhiều thầy cô giáo dạy giỏi, giàu kinh 
nghiệm. 

Khác với những suy đoán ấy, điểm văn 
cao nhất tỉnh lại lọt về phố núi, một huyện 
vùng xa của tỉnh. 

 

Em Nguyễn Trần Nhật Nguyên học sinh lớp 
12A9 Trường Trung học phổ thông Đức 
Linh,  tỉnh Bình Thuận. (Ảnh gia đình cung cấp) 

Thí sinh mang lại niềm vinh dự tự hào 
cho gia đình, cho trường học chính là em 
Nguyễn Trần Nhật Nguyên học sinh lớp 
12A9 Trường Trung học phổ thông Đức 
Linh (tỉnh Bình Thuận). 

Không chỉ sở hữu điểm văn cao nhất 
tỉnh, Nhật Nguyên còn giành luôn danh 
hiệu “Thủ khoa khối D1” của tỉnh. 

Gia đình như mạch nước ngầm nuôi 
dưỡng niềm đam mê học văn của em 

Cô Trần Thị Mỹ Ngọc giáo viên dạy văn 
của trường chính là mẹ của Nhật Nguyên 
cho biết, ngay từ khi Nguyên còn rất nhỏ, 
cô và bà ngoại thường xuyên ru em bằng 
những lời hát ru thấm đượm tình người, 
tình yêu quê hương, tình làng nghĩa xóm. 

Hằng đêm, thường đọc cho con nghe 
những câu chuyện cổ tích và câu chuyện 
về đạo đức, lối sống.  

Lên 3 tuổi, Nguyên đã làm cho gia đình, 
người thân “hốt hoảng” vì khả năng đọc 
chữ của mình. 

Nhiều phép thử được đưa ra chỉ để 
khẳng định, do em thuộc vẹt vì nhập tâm 
những câu chữ người thân hay đọc? hay 
thật sự em biết chữ? 

Đến lớp mẫu giáo, Nguyên cũng làm cô 
giáo bất ngờ, vì có lần, cô phát bài ra chưa 
kịp hướng dẫn các con cách làm, Nguyên 
đã làm xong.  

Khi được cô hỏi: “Vì sao con làm được?” 
em đã trả lời: “Do con biết đọc chữ trong 
này”. 

Lớn lên một chút, em đã biết thắc mắc: 
“Vì sao chị em lại có thể tàn sát nhau, và 
đồng loại lại ăn thịt lẫn nhau?” khi nghe câu 
chuyện “Tấm Cám”.   

Em có thể ngồi khóc ngon lành khi gặp 
một nhân vật hiền lành nào đấy bị bắt nạt 
hay gặp khốn khó ở trong câu chuyện.  

Cô Ngọc cho biết, vào cấp 1, Nguyên đã 
bộc lộ rõ nét năng khiếu văn chương.  

Những bài viết tả người, cây cối…của 
em luôn được thầy cô đánh giá cao vì 
Nguyên biết dùng biện pháp nhân hóa, so 
sánh trong bài viết. 

Em rất thích thơ Trần Đăng Khoa, và 
trong khá nhiều tình huống có thể ứng đối 
thành thơ dù cho ngôn ngữ còn mộc mạc, 
trẻ con. 

Đó là lần, vừa nhìn thấy mẹ quét sân, 
đàn gà lại chạy vào làm dơ bẩn.  

Nguyên vừa đuổi gà, vừa đọc lớn: “Sân 
nhà mẹ mới quét xong/Sao mà mày lại vô 
sân ỉa hoài?” 
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Rồi khi ngắm mưa, nhìn những cảnh vật 
xung quanh, em tự viết ra những mẩu 
chuyện nho nhỏ, có bài mẹ khen cảm xúc, 
có bài mẹ lại bảo chưa hay.  

Nhưng không ngờ đó chính là sự khởi 
đầu cho khả năng viết văn của em sau này. 

Cô Ngọc nói: “ Thấy con quá nhạy cảm 
và có tâm hồn lãng mạn nên sợ con yếu 
đuối, tôi cũng đã tìm cách kìm hãm bớt khả 
năng này của cháu”. 

Đam mê đọc sách 

Lúc nhỏ nghe ba mẹ đọc sách, lớn lên 
em có lòng đam mê với sách một cách lạ 
kỳ. 

Nhớ một lần, em đi học võ nhưng không 
về nhà mà ghé lại nhà bác hàng xóm để 
được bác cho những cuốn sách về đọc. 

Quá giờ không thấy con về, ba mẹ lo 
lắng tất tả đi tìm khắp nơi. 

Em thường vào phòng mẹ lấy sách đọc 
lén một cách miệt mài, say sưa. 

Lớn hơn một chút, em được ba mua cho 
những đầu sách văn học kinh điển của Việt 
Nam và cả nước ngoài. 

Những câu chuyện đã hấp dẫn em tới 
mức em đọc đến sờn ố cả trang giấy. 

Ví như cuốn sách "Robison Crusoe lạc 
trên hoang đảo", em vô cùng ấn tượng với 
bản năng sinh tồn mãnh liệt của nhân vật 
Robinson.  

Trong hoàn cảnh khốc liệt nhất - một 
mình trên đảo hoang xa xôi, anh vẫn sống. 
Từ đó, em nhận ra rằng, ngoài những kiến 
thức mà ta đã học được qua sách vở thì kĩ 
năng sống cũng là một yếu tố góp phần 
vào sự thành công của bản thân sau này.  

Sau khi đọc xong các tác phẩm, em 
thường nhờ ba ''dò bài'', tức là gọi tên một 

chi tiết, một cái tên để em xác định điều đó 
nằm ở phần nào của câu chuyện. 

Học văn giỏi nhưng chọn thi học sinh 
giỏi Anh văn cho ba vui 

Nói về Nguyễn Trần Nhật Nguyên, thầy 
Phan Dương Thy cũng là một người hàng 
xóm thân thích bên nhà em kể rằng:  

“Con bé hồi học tiểu học mỗi khi làm 
được bài văn hay, cô giáo chấm điểm 9.5; 
hay 10 đ, nó thường đem sang khoe và 
thường được mình tặng sách, kẹo 
socolate.  

Nó mừng hớn hở chạy về. Chữ nó viết 
như mẫu, mình phô tô, đến giờ trả bài phát 
cho các anh chị lớp 12 đem về làm mẫu 
rèn chữ". 

Khi vào trường trung học phổ thông, 
nhận thấy khả năng học văn của em nên 
thầy Phan Dương Thy (lúc này là tổ trưởng 
môn Ngữ văn của trường) đã động viên 
Nhật Nguyên tham gia đội tuyển học sinh 
giỏi văn. 

Nhưng khi đi thi học sinh giỏi, bất ngờ 
Nhật Nguyên xin dự thi môn tiếng Anh chỉ 
với một lý do thật dễ thương:  

“Con muốn đem chút vinh dự về cho ba” 
(ba Nguyên vốn là giáo viên tiếng Anh). 

Và bất ngờ thay, Nguyên đã đạt giải ba 
học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm đó. 

Bản thân người viết bài cũng thật sự ấn 
tượng khi nghe cô bé nói:  

“Con ngoài học văn hóa cũng học thêm 
cách chia sẻ với mọi người xung quanh”.  

Có lẽ vì điều này, Nhật Nguyên luôn đẹp 
trong mắt thầy cô, bạn bè và những ai dù 
chỉ một lần tiếp xúc ngắn ngủi với em.  

 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 27 tháng 7) 
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BÌNH THUẬN ĐƯA HÀNG VIỆT VỀ NÔNG THÔN, BIỂN ĐẢO 

ua 10 năm triển khai cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam” tại Bình Thuận đã tạo sự 

lan tỏa mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân 
dân,từng bước thay đổi thói quen mua sắm 
người tiêu dùng. 

 

Người dân Amua sắm tại các gian hàng Việt 
Nam chất lượng cao. Ảnh minh họa: Thanh 
Sang- TTXVN  

Đặc biệt, tỉnh Bình Thuận chú trọng các 
chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, 
biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
vùng sâu, vùng xa. 

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận trong 
10 năm đã phối hợp với các địa phương tổ 
chức 37 phiên chợ đưa hàng Việt về nông 
thôn (trong giai đoạn 2009- 2014 chỉ tổ chức 
10 phiên chợ) về các huyện miền núi, hải 
đảo như: đảo Phú Quý, huyện Đức Linh, 
huyện Bắc Bình… 

Hơn 700 lượt doanh nghiệp trong và 
ngoài tỉnh đã tham gia chương trình với các 
hoạt động phong phú, thu hút được người 
dân địa phương và các vùng lân cận tham 
quan, mua sắm. 

Ngoài các nhu yếu phẩm thiết yếu như: 
lương thực, thực phẩm, hóa mỹ phẩm… các 
doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm 
khoa học, công nghệ, giải pháp sản xuất 
mới… 

Tổng doanh số bán hàng trong các 
chương trình đạt hơn 20 tỷ đồng. Bên cạnh 
đó, vào các dịp Tết nguyên đán, Tết cổ 
truyền của các dân tộc… 

Hội nông dân, các doanh nghiệp tổ chức 
các phiên chợ hàng Việt về miền núi, 
chương trình bán hàng lưu động phục vụ 
nhân dân tại các xã vùng cao, vùng xa, công 
nhân các khu công nghiệp. 

Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh Bình 
Thuận là “điểm sáng” trong việc thực hiện 
hiệu quả chương trình này. 

Ngoài chức năng đầu tư ứng trước giống, 
vật tư và bao tiêu sản phẩm nhằm giúp đồng 
bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, 
trung tâm còn tổ chức bán các mặt hàng 
thiết yếu phục vụ bà con thông qua 11 cửa 
hàng và 3 đại lý trực tiếp đóng chân tại 11 xã 
vùng cao, xã thuần đồng bào dân tộc thiếu 
số. 

Tại các điểm bán hàng, giá cả được niêm 
yết công khai, hàng hóa chủ yếu là hàng Việt 
Nam có thương hiệu, chất lượng, đảm bảo 
thời hạn sử dụng và an toàn vệ sinh thực 
phẩm… 

Theo Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh, 
ngoài cung ứng hàng hóa xuống từng đại lý, 
Trung tâm còn tạm ứng tiền mặt (từ 30 - 50 
triệu) để các cửa hàng, đại lý chủ động mua 
bán các sản phẩm khác phục vụ bà con như: 
các mặt hàng tươi sống, quần áo, mỹ 
phẩm… góp phần phong phú mặt hàng gắn 
với bình ổn thị trường tại các địa phương. 

Đặc biệt, vào các dịp Tết đầu lúa của 4 xã 
vùng cao huyện Bắc Bình, Tết Nguyên 
đán…, trung tâm tổ chức bán hàng bình ổn 
giá lưu động phục vụ bà con. Giá bán bằng 
hoặc thấp hơn thị trường tại cùng thời điểm. 

Các mặt hàng bình ổn giá như: gạo, dầu 
ăn, đường… đều đảm bảo đủ số lượng theo 
nhu cầu của thị trường với tổng giá trị hàng 
năm khoảng 2 tỷ đồng. 

Q 
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Ông Nguyễn Văn Chi, Giám đốc Trung 
tâm Dịch vụ miền núi tỉnh cho biết, cùng với 
việc song song thực hiện cung ứng hàng 
hóa theo nhu cầu và tạm ứng tiền mặt để các 
cửa hàng mua sắm thì nhìn chung hàng hóa 
đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, không có 
tình trạng thiếu hàng, sốt giá ở các vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong các 
dịp lễ, tết. 

Từ đó, nhận thức và thói quen sử dụng, 
lựa chọn hàng Việt Nam trong vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Đồng 
bào tin tưởng vào chất lượng hàng hóa 
được sản xuất bởi các doanh nghiệp trong 
nước. 

Theo Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh 
Bình Thuận, chương trình đưa hàng Việt về 
nông thôn, hải đảo không chỉ đưa hàng Việt 
đến tận tay người tiêu dùng, giúp người dân 
tiếp cận những sản phẩm Việt Nam chất 
lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý mà còn 
giúp cho các doanh nghiệp tìm hiểu, nghiên 
cứu thị trường, nhu cầu của người tiêu dùng 
nông thôn để có chiến lược phát triển sản 
xuất, hàng hóa./. 

 

Hồng Hiếu // https://bnews.vn.- 2019 
(ngày 23 tháng 7)

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

BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH 
SỐT XUẤT HUYẾT VÀO MÙA MƯA  

rước tình hình bệnh sốt xuất huyết 
đang gia tăng và diễn biến phức 
tạp, khó lường, ngành Y tế tỉnh 

Bình Thuận khuyến cáo người dân 
không được chủ quan, đồng thời đẩy 
mạnh các biện pháp phòng bệnh, nhất là 
bước vào cao điểm của mùa mưa.  

 

Sốt xuất huyết đang bùng phát trên cả nước. 
Ảnh: Bùi Văn Lanh - TTXVN 

Hiện chưa có thuốc đặc trị và vắc-xin 
phòng bệnh sốt xuất huyết. Vì vậy, xác 
định ý thức phòng bệnh của người dân là 
một yếu tố quan trọng nhằm kiểm soát 
bệnh, ngành Y tế tập trung đẩy mạnh các 
giải pháp tuyên truyền, để thay đổi từ 
nhận thức đến hành vi của người dân 

trong phòng bệnh. Theo đó, các Trung 
tâm Y tế, các địa phương tổ chức vận 
động người dân thay đổi thói quen sinh 
hoạt hằng ngày như: Tích trữ nước đúng 
cách, đậy kín các dụng cụ chứa nước; 
thu gom phế thải xung quanh nhà; 
thường xuyên thay nước bình hoa, chậu 
cảnh; dọn dẹp môi trường sống xung 
quanh; ngủ màn, mặc quần áo dài phòng 
muỗi đốt ngay cả ban ngày. Ngành Y tế 
vận động người dân tích cực phối hợp 
với trong các đợt phun hóa chất phòng, 
chống dịch...; khuyến cáo người dân 
không được tự điều trị tại nhà, khi bị sốt 
phải đến ngay cơ sở y tế để được khám 
và tư vấn điều trị. 

Bà Nguyễn Thị Thọ, Trưởng Khoa 
Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận 
cho biết, Trung tâm tổ chức các chiến 
dịch ra quân phát quang bụi rậm, dọn 
dẹp vệ sinh môi trường, tránh ao tù nước 
đọng, nhất là vào mùa mưa. Đồng thời, 
Trung tâm còn tiến hành phun hóa chất 
chủ động, xử lý triệt để các ổ bệnh nhỏ, 
không để lây lan phát triển thành ổ bệnh 
lớn… 

T 
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Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân mắc sốt xuất 
huyết nặng. Ảnh: TTXVN 

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận, tính từ đầu 
năm 2019 đến trung tuần tháng 7, toàn 
tỉnh có hơn 1.400 ca mắc bệnh sốt xuất 
huyết (tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ 
năm trước), trong đó có 16 trường hợp 
nặng và một trường hợp tử vong. Bệnh 
xuất hiện ở 10/10 huyện, thị xã với 113 ổ 
bệnh và tập trung nhiều nhất tại các 

huyện: Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, 
thành phố Phan Thiết… 

Năm nay, bệnh sốt xuất huyết có diễn 
biến bất thường, không tuân theo quy 
luật và xuất hiện quanh năm. Thời tiết 
nắng nóng liên tục, kéo dài xen lẫn các 
đợt mưa là môi trường rất thuận lợi cho 
muỗi truyền bệnh và lăng quăng phát 
triển. Cùng với đó, nước thải, các bãi rác 
thải, vùng nước đọng ở các đất bỏ 
hoang, nhà trọ, lán trại… là môi trường 
thuận lợi để muỗi phát triển, khó kiểm 
soát triệt để. Sự chủ quan, ý thức phòng 
bệnh của cộng đồng chưa cao cùng 
những thói quen sinh hoạt hằng ngày 
như không thay nước bình hoa, chậu 
cảnh… là những nguyên nhân khiến 
muỗi sinh trưởng và gây bệnh. 

 

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

 (ngày 18 tháng 7) 
------------------------------------------------------ 

CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HÀNH QUÂN XANH TỈNH BÌNH THUẬN 

rong hai ngày 13 và 14-7, tại trường 
Tiểu học Bà Triệu (thôn 4, xã Trà Tân, 
huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) 

Đoàn TNCSHCM Công an tỉnh Bình Thuận 
đã tổ chức Chiến dịch tình nguyện Hành 
quân xanh 2019 với nhiều hoạt động bổ ích, 
thiết thực góp phần chăm lo, cải thiện đời 
sống, sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã Trà 
Tân. 

 

Đoàn TNCSHCM Công an tỉnh Bình Thuận tổ 
chức Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh 
2019 

Trà Tân là xã miền núi nằm ở phía nam 
huyện Đức Linh, cách trung tâm huyện 22km 
theo trục lộ ĐT766. Nơi đây, chủ yếu dân tộc 
Châu Ro sinh sống, giao thông chưa phát 
triển, ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe và khám chữa bệnh. Hiểu 
được điều đó, chiến dịch lần này, ban tổ 
chức chương trình đã vận động Phòng khám 
Đa Khoa Ngọc Minh (TPHCM) tổ chức khám 
bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí 
cho gần 500 đồng bào nghèo tại địa 
phương. Đến khám bệnh, nhiều bà con lần 
đầu tiên được siêu âm, đo điện tim, tư vấn 
cẩn thận về chăm sóc bệnh tình (nếu có), 
sức khỏe bản thân và người thân trong gia 
đình. Nhiều trường hợp bị sỏi thận, các bệnh 
liên quan tiêu hóa được phát hiện thông qua 
siêu âm và đã được các bác sĩ tư vấn đi đến 
bệnh viện kiểm tra, điều trị…  

T 
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Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí 
cho đồng bào nghèo tại địa phương 

 

Chương trình Tiếp bước đến trường tặng xe 
đạp cho học sinh nghèo hiếu học 

Tại chiến dịch, Đoàn thanh niên Công an 
tỉnh Bình Thuận đã bàn giao Công trình 
Tuyến đường ánh sáng an ninh (23 trụ điện 
thắp sáng dài 1,6km dọc tuyến đường 
liên  thôn 4 và thôn 5 của xã Trà Tân), tuyên 

truyền pháp luật phòng chống ma túy, an 
toàn giao thông, trồng 100 cây xanh sao 
đen, 500 cây keo lá dọc tuyến đường liên 
thôn, xung quanh trường học, phát quang 
thu gom rác thải khu vực 200m quanh 
trường học trên địa bàn xã, tặng 22 phần 
quà cho các gia đình chính sách hoàn cảnh 
khó khăn, 20 nón bảo hiểm và 2 máy vi 
tính… 

 

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bình Thuận trồng 
cây dọc tuyến đường liên thôn 

 

 

Tặng quà gia đình chính sách hoàn cảnh khó 
khăn 

http://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2019/duxredwsxr/2019_07_14/hanh-quan-xanh-kham-chua-benh-1_yxau.jpg
http://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2019/duxredwsxr/2019_07_14/hanh-quan-xanh-kham-chua-benh-3_xgxt.jpg
http://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2019/duxredwsxr/2019_07_14/hanh-quan-xanh-kham-chua-benh-4_cyqx.jpg
http://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2019/duxredwsxr/2019_07_14/hanh-quan-xanh-tiep-suc-den-truong_lvgo.jpg
http://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2019/duxredwsxr/2019_07_14/hanh-quan-xanh-trong-cay-xanh_kxbi.jpg
http://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2019/duxredwsxr/2019_07_14/hanh-quan-xanh-tang-qua-2_phbs.jpg
http://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2019/duxredwsxr/2019_07_14/hanh-quan-xanh-tang-qua_aebk.jpg
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Dịp này, thông qua Chương trình Tiếp 
bước đến trường năm học 2019 – 2020, 
đoàn đã tặng 3 suất học bổng cho 3 học sinh 
(1 triệu đồng/suất), 100 phần quà trị giá 
300.000 đồng/phần (200.000 đồng tiền mặt 
và vở, đồ dùng học tập, khăn mặt ), 2 xe đạp 
cho học sinh nghèo hiếu học của trường 
Tiểu học Bà Triệu và trường Tiểu học Ngô 
Sỹ Liên của xã. 

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức các 
hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể 
thao… nhằm thắt chặt tình quân – dân gắn 
bó tại địa phương. 

Việt Nga // http://www.sggp.org.vn.- 
2019 (ngày 15 tháng 7) 

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

CÓ MỘT NƠI CHẲNG BIẾT TIỆC CƯỚI LÀ GÌ 

ống ở nhiều nơi quen với những 

đám cưới tổ chức rình rang thì đến 

đảo Phú Quý, nếu hỏi "tiệc cưới", 

coi chừng bạn bị hớ.  

Đó là chuyện xa xỉ với người dân nơi đây. 

Cách đất liền khoảng 120 km, huyện đảo 

Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đang thu hút du 

khách không chỉ với vẻ đẹp hoang sơ mà 

còn bởi tình người chân chất. Nhiều tập tục 

của người dân đảo, trong đó có tục cưới xin, 

khá độc đáo. 

Kể về đám cưới của mình, đôi vợ chồng 

trẻ Hồng và Nhiên (cùng làm công chức ở xã 

Long Hải, huyện Phú Quý) cho biết cả hai 

bằng tuổi, trong quá trình làm việc chung đã 

nảy sinh tình cảm. Sau khi thưa chuyện với 

người lớn hai gia đình, nhà trai nhờ người 

mối đưa đến gặp gia đình nhà gái để "nói 

chừng" (giống như lễ hỏi thường thấy nhưng 

không tổ chức tiệc tùng). Được nhà gái đồng 

ý, hai bên gia đình chọn ngày làm mâm cơm 

đơn giản dâng cúng tổ tiên và mời những 

người ruột thịt, sau đó đến xã đăng ký kết 

hôn. 

"Vậy là chúng em chính thức trở thành vợ 

chồng mà không có tiệc cưới, cũng không 

mặc áo cô dâu. Ngày xưa, cha mẹ hai bên 

gia đình cũng đến với nhau như vậy, giờ tụi 

em làm theo người lớn. Khá nhiều bạn bè 

cùng trang lứa ở đảo cũng nên duyên vợ 

chồng theo cách đó" - Hồng nói. 

Theo nhiều người sống lâu năm ở đảo, 

Phú Quý có nhiều người trở thành vợ chồng 

mà không tổ chức tiệc cưới. Tục "nói chừng" 

(nhà trai nhờ người đến nói chuyện với nhà 

gái) là điều kiện tiên quyết để chàng trai, cô 

gái qua lại với nhau và thành vợ thành 

chồng. Đây là một tập tục giản đơn của 

người dân đảo Phú Quý, thể hiện lối sống 

cộng đồng chân chất, ngay thẳng và mộc 

mạc, bỏ qua những thủ tục, lễ nghi rườm rà. 

 

Tối giản trong chuyện cưới xin, nhiều cặp vợ 

chồng ở đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận vẫn sống 

với nhau hạnh phúc 

Đã qua tuổi xưa nay hiếm, ông Nguyễn 

Văn Tám (xã Long Hải) bảo rằng ông không 

biết đám cưới là gì. Trước đây, cũng nhờ 

"nói chừng" được sự đồng ý của nhà gái mà 

ông có vợ. Giờ 4 người con trai của ông 

cũng theo tục cũ, không ai tổ chức tiệc cưới, 

chỉ "nói chừng". 

"Rườm rà, lễ nghi làm gì cho tốn kém mà 

còn làm phiền hàng xóm. Miễn 2 đứa yêu 

nhau, hai bên gia đình đồng thuận, 2 đứa về 

S 
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sống chung biết ăn ở với nhau là được rồi" - 

ông Tám chia sẻ. 

Một cán bộ phụ trách văn xã ở huyện Phú 

Quý cho biết hiện nay, trên đảo đã có nhà 

hàng tiệc cưới mọc lên nhưng vẫn có không 

ít bạn trẻ chọn hình thức "tối giản" chuyện 

cưới hỏi theo tập tục xưa của ông bà. 

"Không tổ chức tiệc cưới linh đình nhưng 

nhiều cặp vợ chồng trên đảo sống với nhau 

hạnh phúc, hòa thuận lắm" - anh cán bộ này 

nhìn nhận. 

Thương Hoài // https://nld.com.vn.- 

2019 (ngày 12 tháng 7) 

 

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

DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TIẾP TỤC LAN RỘNG Ở BÌNH THUẬN 

ơn một tháng xuất hiện tại Bình 
Thuận, dịch tả lợn châu Phi đã diễn 
biến phức tạp và tiếp tục lan rộng đến 

14 xã thuộc 4/10 huyện, thị xã trong toàn 
tỉnh.  

 

Phó Chủ tịch UBND kiểm tra tại ổ dịch xã Đức 
Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: 
Hồng Hiếu/TTXVN  

Để dập dịch và hạn chế lây lan đến các 
huyện còn lại, ngành nông nghiệp cùng các 
địa phương huy động cả hệ thống chính trị 
vào cuộc, triển khai đồng bộ, quyết liệt các 
biện pháp đối phó với dịch tả lợn châu Phi. 

Toàn bộ lực lượng thú y cơ sở có trên địa 
bàn cấp huyện đều được huy động để thực 
hiện nhiệm vụ trực chốt và chống dịch tại 
vùng dịch và vùng uy hiếp. 63 chốt kiểm dịch 
động vật tạm thời đã được thành lập khắp 
tỉnh để kiểm soát và phun thuốc khử trùng 
các phương tiện vận chuyển lợn ra vào vùng 
dịch. 

Để hỗ trợ cho lực lượng thú y thực hiện 
các nhiệm vụ trong phòng chống dịch tả lợn 
châu Phi, các cấp hội, đoàn thể, mặt trận 
cũng được huy động để tuyên truyền, hướng 
dẫn, vận động người dân thực hiện an toàn 

sinh học trong chăn nuôi, nâng cao ý thức tự 
giác phòng chống dịch bệnh. Việc giám sát 
vùng dịch được triển khai đến tận thôn, khu 
phố, hộ chăn nuôi.  

Khâu vệ sinh tiêu độc khử trùng tại ổ dịch, 
vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm 
được đẩy mạnh. Đến nay, Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y tỉnh đã cung cấp thêm hơn 
4.800 lít thuốc sát trùng và 11.000 kg vôi cho 
các địa phương tiến hành phun xịt, tiêu độc 
khử trùng liên tục tại các khu vực có nguy cơ 
cao, khu vực chợ, cơ sở giết mổ… 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh, để dập dịch, ngoài việc yêu cầu 
các các địa phương thực hiện nghiêm túc 
việc kiểm soát, khử trùng tiêu độc các 
phương tiện ra vào ổ dịch; quản lý chặt chẽ 
hoạt động giết mổ và kinh doanh thịt lợn 
nhằm hạn chế việc lây lan dịch bệnh... Sở 
cũng yêu cầu các địa phương chú ý quản lý 
chặt chẽ đàn lợn rừng lai nuôi tại các hộ gia 
đình, không để xảy ra trường hợp bệnh dịch 
tả lợn châu Phi phát sinh từ đàn heo rừng lai 
và lây lan cho đàn lợn của các địa 
phương…. 

Tại Yên Bái, ông Trần Đức Lâm, Phó 
Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh cho biết, hiện dịch tả lợn châu 
Phi trên địa bàn diễn biến rất phức tạp, khó 
lường. Tỉnh đang quyết liệt triển khai các 
biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại của dịch 
bệnh gây ra; đồng thời, đặt mục tiêu khống 
chế hoàn toàn dịch bệnh trước ngày 30/9. 

Yên Bái đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, đôn 
đốc thực hiện phòng, chống bệnh dịch tả lợn 
châu Phi; kiểm tra, đánh giá kết quả hỗ trợ 
tiêm phòng gia súc định kỳ trên địa bàn tỉnh. 

H 
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Thời gian kiểm tra từ ngày 11/7 đến ngày 
18/7 tại 9 huyện, thị xã, thành phố. 

Các đoàn công tác có nhiệm vụ kiểm tra, 
đôn đốc, chỉ đạo địa phương thực hiện quyết 
liệt, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, 
chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa 
bàn; chi trả hỗ trợ cho các chủ vật nuôi có 
lợn bắt buộc tiêu hủy. Đồng thời, kiểm tra, 
đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ 

tiêm phòng gia súc trên địa bàn tỉnh, xác 
định rõ nguyên nhân và những bất cập trong 
thực hiện chính sách... 

Đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra 
tại 62 tỉnh, thành phố với tổng số lợn tiêu hủy 
là trên 3,3 triệu con. 

Hồng Hiếu - Ngọc Anh // 
https://baotintuc.vn.- 2019  

(ngày 11 tháng 7) 
---------------------------------------------------------- 

EVNSPC TRAO NHÀ TÌNH NGHĨA TẠI BÌNH THUẬN 

VNSPC đã tổ chức thăm tặng quà, 
trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia 
đình chính sách tại Bình Thuận nhân 

kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7. 

Trong sáng 16/7, đại diện lãnh đạo Tổng 
Công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) và 
Công ty Điện lực Bình Thuận đã đến thăm 
và tặng quà cho gia đình Mẹ Việt Nam anh 
hùng Nguyễn Thị Huyền Diệu, 80 tuổi, hiện 
đang sinh sống ở phường Tân Thiện, thị xã 
La Gi. Đoàn chúc mẹ dồi dào sức khỏe, luôn 
là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu 
và thế hệ trẻ hôm nay. 

 

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tặng 
quà, thăm hỏi sức khỏe Mẹ VNAH Nguyễn Thị 
Huyền Diệu ở thị xã La Gi 

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam cũng đã 
tổ chức trao hai căn nhà tình nghĩa tại địa 
phương. Căn thứ nhất được trao cho gia 
đình bà Hoàng Thị Quý, 51 tuổi, con liệt sĩ, 
trú tại thôn Đông Thanh, xã Tân Hà, huyện 
Hàm Tân. Trên số tiền 50 triệu đồng do đơn 
vị tài trợ cùng với số tiền đóng góp của 

người thân và gia đình, căn nhà cấp nhà cấp 
4 có diện tích 60 m2 nay đã hoàn thành 
khang trang. Căn thứ hai được trao cho gia 
đình bà Huỳnh Thị Thanh, 82 tuổi, thương 
binh 21%, ở khu phố 9, phường Bình Tân, 
thị xã La Gi. Bà Thanh được phường cấp 
đất, xây căn nhà vững chãi che nắng che 
mưa, ổn định cuộc sống. 

 

Bà Hoàng Thị Quý, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân 
rất vui mừng khi có căn nhà mới ổn định cuộc 
sống 

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Nam 
cho biết, trong năm 2019, đơn vị tài trợ xây 
dựng 270 căn nhà tình nghĩa, tình thương, 
đồng đội với tổng kinh phí 13 tỷ 500 triệu 
đồng trên địa bàn 21 tỉnh phía Nam. Trong 
đó, Bình Thuận được trao 10 căn. Đây là 
tấm lòng của hơn 22.000 cán bộ công nhân 
viên chức của đơn vị đóng góp thực hiện 
công tác đền ơn đáp nghĩa./.   

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2019 
(ngày 17 tháng 7)

 

E 
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GIA ĐÌNH QUÂN NHÂN HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG 

ì lợi ích chung và nghĩa tình quê 
hương, gia đình đã quyết định hiến 
tặng 65m2 đất mặt tiền để địa 

phương làm đường và hệ thống đèn chiếu 
sáng” đó là lời tâm sự của Trung tá QNCN 
Nguyễn Văn Mười, Trợ lý cán bộ Trung đoàn 
812, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận trong buổi 
giao lưu điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện 
Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống 
hiến tài năng, xưng danh bộ đội Cụ Hồ, học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong 
cách Hồ Chí Minh (2014-2019). 

 

Trung tá QNCN Nguyễn Văn Mười (thứ hai từ trái 
sang) tại buổi giao lưu điển hình tiên tiến. 

 Khi nhắc đến đồng chí Mười, cán bộ, 
chiến sĩ và bà con nhân dân khu phố 7, 
phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình 
Thuận nơi anh cư trú đều biết đến anh là một 
người con hiếu thảo. Công việc đầu tiên của 
1 ngày mới của vợ chồng anh bắt đầu từ 5 
giờ sáng là chăm sóc người cha già mắc 
bệnh hiểm nghèo nằm tại chỗ đã 9 năm. Mặc 
dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, 
vợ không có việc làm ổn định, hai con đang 
học đại học, nguồn thu nhập chính của gia 
đình là từ đồng lương của anh và chăn nuôi 
cải thiện cuộc sống gia đình. Tuy vậy, năm 
2018, khi thị xã La Gi có chủ trương mở rộng 
đường đô thị, do điều kiện kinh phí của thị 
xã còn hạn chế nên chính quyền địa phương 
đã vận động những hộ gia đình có đất, công 
trình trên đất tự nguyện hiến đất để làm 
đường và hệ thống đèn chiếu sáng. Thấu 
hiểu được những khó khăn của địa phương 
và vì lợi ích, hạnh phúc của nhân dân, đồng 
chí đã vận động gia đình tình nguyện hiến 
tặng 65m2 đất mặt tiền đã được cấp chứng 

nhận quyền sử dụng đất, tự tháo dỡ trại gà 
đang chuẩn bị xuất chuồng; chặt phá cây 
cối, phá bỏ hàng rào bảo vệ để đơn vị thi 
công đúng tiến độ, tổng giá trị phần đất và 
tài sản trên đất hơn 200 triệu đồng. Với 
nghĩa cử cao đẹp ấy, đồng chí đã được 
chính quyền địa phương, nhân dân hết lời 
khen ngợi và được cấp ủy, chỉ huy đơn vị 
biểu dương, khen thưởng. 

Trải qua 25 năm công tác trong môi 
trường Quân đội, trên các cương vị, chức 
trách, nhiệm vụ khác nhau nhưng ở bất cứ 
cương vị, đơn vị nào, đồng chí cũng luôn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhận được sự 
tin yêu, mến phục của cán bộ, chiến sĩ. 
Gương mẫu trong lời nói và hành động; 
trách nhiệm với bản thân, gia đình và đơn vị; 
nhiệt tình trong công việc, chấp hành nghiêm 
mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, hòa nhã, 
chân tình, sống  nghĩa tình với đồng đội. 
Trong công việc, anh luôn chủ động sắp xếp 
thời gian khoa học, nhiều năm liền trên 
cương vị là Trợ lý cán bộ - chính sách Ban 
CHQS huyện Hàm Tân; Trợ lý cán bộ Trung 
đoàn 812 đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ và được các cấp khen thưởng và 
trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. 

Từ năm 2014 đến nay anh tham gia và đạt 
giải cao tại nhiều hội thi báo cáo viên và cán 
bộ giảng dạy chính trị giỏi do Bộ CHQS tỉnh 
tổ chức; được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng 
bằng khen trong sơ kết 2 năm thực hiện 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”, được tuyên 
dương trong Đại hội thi đua quyết thắng 
LLVT tỉnh Bình Thuận (2013-2018). Tại hội 
nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 
trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát 
huy truyền thống, cống hiến tài năng, xưng 
danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 
(2014-2019) đồng chí được tuyên dương và 
được chọn giao lưu chia sẻ những kinh 
nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ để cán bộ, 
chiến sĩ LLVT tỉnh học tập và noi theo. 

Nguyên Minh Châu // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

 (ngày 2 tháng 7)

“V 
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NGƯ DÂN MŨI NÉ ĐƯỢC MÙA SÒ ĐIỆP, GIÁ MỘT KÝ 
CHỈ BẰNG MỘT GÓI MỲ TÔM 

hời gian gần đây, ngư dân phường 
Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận) liên tục trúng đậm vụ mùa khai 

thác sò điệp. Tuy sản lượng tăng cao đột 
biến nhưng giá bán loại hải sản này có loại 
chỉ còn từ 3 - 5 ngàn đồng/kg.    

Khoảng 2 tháng qua, ngư dân phường 
Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) liên 
tục trúng mùa khai thác sò điệp. Chỉ sau một 
đêm ra khơi, nhiều tàu có thể thu về từ 1 - 2 
tấn sò.  

Sáng 20-7, có mặt tại bãi Sau biển Mũi 
Né, không khí vô cùng tấp nập. Hàng trăm 
ngư dân đang hối hả đưa những bao sò điệp 
rời khỏi những chiếc tàu vào bờ để kịp giao 
cho các thương lái đang chờ sẵn. 

 

Ngay từ sáng sớm, sò điệp đã được chất hàng 
đống trên bờ chờ thương lái thu mua 

Theo một số ngư dân, nếu như mùa chính 
vụ khai thác năm ngoái, sò điệp chỉ khai thác 
chừng vài tạ/chuyến, thì năm nay, sản lượng 
bất ngờ tăng đột biến. Tuy nhiên, giá loại hải 
sản này hiện đang rất rẻ. Con sò điệp bay 
giá năm ngoái là 40 ngàn/ký, năm nay còn 
20 – 30 ngàn; riêng con sò điệp xốp năm nay 
còn khoảng 3 ngàn – 5 ngàn/ký, giảm chỉ 
còn khoảng 1/3 so với năm ngoái. 

Ông Phạm Văn Bảy, ngư dân phường 
Mũi Né cho biết, sau một đêm ra khơi, tàu 
của ông thu về hơn 1 tấn sò điệp và ngay lập 
tức được thương lái thu mua hết. Tuy giá 
bán tuy không bằng năm ngoái, nhưng bù lại 

được cái số nhiều nên cũng kiếm ăn được. 
Cứ chiều đi, sáng vô là anh em trên ghe 
cũng kiếm được tiền triệu.   

 

Dù sản lượng cao nhưng giá loại hải sản này rất 
thấp, có loại chỉ từ 3 - 5 ngàn đồng/kg 

 

Tuy giá không cao nhưng bù lại sản lượng lớn 
nên ngư dân cũng có thu nhập 

 

Các thương lai nhanh chóng thu mua sò điệp để 
kịp vận chuyển đi cho các mối hàng 

T 
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Sò điệp được mùa cũng đã mang lại thu nhập 
đáng kể cho các lao động nữ với nghề cạy vỏ, 
sơ chế 

Nhiều du khách may mắn có mặt tại khu 
vực bãi Sau biển Mũi Né đã nhanh chóng 
mua hàng bao tải sò điệp để đưa về biếu 
người thân, bạn bè. "Giá một ký sò chỉ bằng 
giá mua một gói mỳ tôm nên gia đình tôi 

tranh thủ mua vài chục kỳ về biếu người 
thân. Ở đây thì rẻ vậy chứ về TPHCM thì giá 
cũng vài chục ngàn đồng/kg" - anh Nguyễn 
Tấn Trường, du khách đến từ TPHCM chia 
sẻ. 

Việc sản lượng sò điệp đạt cao ngất 
ngưởng không chỉ đem lại niềm vui trực tiếp 
cho ngư dân mà các nghề dịch vụ ăn theo 
khai thác cũng hết sức phấn khởi. 

Ngay tại khu vực tập kết hải sản bãi sau 
Mũi Né, nhiều lao động nữ đã đợi chờ từ 
sớm để nhận gia công gỡ vỏ sò tại chỗ. Nhờ 
sản lượng sò nhiều nên công việc của các 
nữ lao động ở đây diễn ra liên tục. Bình 
quân, mỗi ký sò điệp sau khi cạy vỏ, sơ chế 
thì các lao động được trả công khoảng 5.000 
đồng, nếu chăm chỉ mỗi người có thể kiếm 
được vài trăm ngàn đồng một ngày. 

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

 (ngày 20 tháng 7) 

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

ÔNG TÔ NGỌC LÝ (BÌNH THUẬN) ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẺ BHYT 
CỰU CHIẾN BINH 

ua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời phản 
ánh, kiến nghị của người dân, ông 
Nguyễn Vĩnh Phúc (Bình Thuận) 

phản ánh việc ông Tô Ngọc Lý thuộc đối 
tượng cựu chiến binh nhưng từ năm 2016 
đến nay chưa được chuyển BHYT vì 
vướng quy định về thủ tục, hồ sơ. 

 

Cần cung cấp đủ căn cứ xác định là đối tượng 
cựu chiến binh để hưởng chế độ BHYT 

Theo phản ánh, ông Tô Ngọc Lý đã nộp 
các loại giấy tờ gồm: Quyết định tiếp nhận 
và điều động công tác của UBND tỉnh 
Thuận Hải (photo); phiếu giấy giới thiệu 
cấp phát trợ cấp phục viên bổ sung của 
đơn vị (photo); quyết định phục viên của 
Quân chủng phòng không (photo); sổ 
BHXH đứng tên Tô Ngọc Lý (photo); sơ 
yếu lý lịch đứng tên Tô Ngọc Lý (có xác 
nhận của đơn vị); thẻ BHYT, thẻ Cựu chiến 
binh, Chứng minh thư nhân dân, đến 
BHXH tỉnh Bình Thuận nhưng đến nay 
chưa được giải quyết do ông không có 
quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc 
phục viên hoặc chuyển ngành bản gốc 
theo quy định.  

Ông Phúc đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền xem xét sửa đổi thủ tục, hồ sơ 
chuyển mã hưởng quyền lợi BHYT cho 
người tham gia kháng chiến trước ngày 
30/4/1975 (chỉ chấp nhận cho các đối 

Q 
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tượng có quyết định phục viên hoặc xuất 
ngũ hoặc chuyển ngành bản gốc).  

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Bình Thuận 
trả lời như sau: 

Ngày 1/7/2019, BHXH tỉnh Bình Thuận 
tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển mã quyền 
lợi hưởng trên thẻ BHYT (từ mức hưởng 
80% lên mức hưởng 100% chi phí khám 
bệnh, chữa bệnh) của ông Tô Ngọc Lý. 
Tuy nhiên, hồ sơ của ông Lý cung cấp chỉ 
có quyết định phục viên của Bộ Quốc 
phòng (bản photo copy, không được 
chứng thực), không đúng theo quy định tại 
Khoản 4, Điều 27 Quyết định số 595/QĐ-
BHXH ngày 14/4/2019 của Tổng Giám đốc 
BHXH Việt Nam. 

Để có căn cứ xác định đối tượng là cựu 
chiến binh, BHXH tỉnh Bình Thuận hướng 
dẫn ông Lý bổ sung một số hồ sơ liên quan 
theo hướng dẫn tại Công văn số 
433/BHXH-CST ngày 28/3/2019 của 
BHXH tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn 
về thủ tục, hồ sơ để được xem xét cấp 
mới, cấp đổi do điều chỉnh mức hưởng chi 
phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối 
tượng người tham gia hoạt động kháng 
chiến.  

Sau đó, ngày 1/7/2019, BHXH tỉnh Bình 
Thuận đã tiếp nhận hồ sơ 
07338.G/2019/060 của ông Lý đã cung 
cấp, bổ sung hồ sơ gồm:  

- Quyết định phục viên (bản photo). 

- Quyết định tiếp nhận công tác của Sở 
Lao động – Thương binh và Xã hội Thuận 
Hải (bản photo). 

- Bản sao y sơ yếu lý lịch có xác nhận 
của đơn vị ngày 17/5/1986. 

- Bản sao quyết định hưởng chế độ hưu 
trí kèm bảng quá trình. 

- Phiếu giới thiệu cấp phát trợ cấp phục 
viên (bản photo). 

Sau khi xem xét, BHXH tỉnh Bình Thuận 
xét thấy hồ sơ của ông Lý cung cấp đủ căn 
cứ xác định là đối tượng cựu chiến binh 
theo quy định tại Mục b, Khoản 4, Điều 3 
Nghị định số 146/2018/NĐ-CPngày 
17/10/2018 của Chính phủ, đồng thời in, 
cấp đổi thẻ BHYT (mức hưởng 100% chi 
phí khám bệnh, chữa bệnh) và đã giao thẻ 
BHYT cho ông Lý (vào ngày 3/7/2019) 
theo đúng quy trình, quy định. 

// http://baochinhphu.vn.- 2019  
(ngày 23 tháng 7) 

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

SẠCH, ĐẸP BÃI BIỂN QUÊ HƯƠNG 

hiến dịch Thanh niên tình nguyện 
hè năm 2019 không chỉ là hoạt động 
thiết thực và có ý nghĩa xã hội to 

lớn, mà còn là dịp để đoàn viên thanh niên 
LLVT tỉnh Bình Thuận thể hiện vai trò, 
trách nhiệm của mình đối với xã hội, cộng 
đồng, môi trường sống và với đơn vị. 

Đại úy Nguyễn Thanh Thuận, Trợ lý Thanh 
niên Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận cho biết: 
Trong chiến dịch hè năm 2019, đoàn viên 
thanh niên LLVT tỉnh Bình Thuận thực hiện 
các chương trình chung tay xây dựng nông 
thôn mới, xây dựng cảnh quan đơn vị 
xanh, sạch, đẹp và đền ơn đáp nghĩa... 
Trong đó tất cả các cơ sở đoàn và đoàn 
viên thanh niên trong LLVT tỉnh tập trung 

thực hiện tốt “Ngày thứ bảy tình nguyện” 
và “Ngày chủ nhật xanh” trọng tâm là hoạt 
động làm sạch biển và nói không với rác 
thải nhựa. 

 
LLVT Thành phố Phan Thiết làm sạch bờ biển 

C 
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Đồng chí Trần Văn Sơn, Phó Chủ tịch 
UBND xã Tiến Thành, thành phố Phan 
thiết cho biết: đợt này bộ đội, dân quân, 
đoàn viên thanh niên và cả cán bộ, công 
chức của xã tham gia làm vệ sinh bờ biển 
rất sôi nổi. 3 tuần liên tiếp, thứ 7 nào suốt 
17km bờ biển thuộc 7 thôn của xã đều có 
bộ đội, dân quân, thanh niên dọn rác, thu 
gom rác. Vừa làm, vừa tuyên truyền, vận 
động, đến hôm nay ngư dân đã cùng vào 
làm. Cái quan trọng nhất là người dân 
không còn đem rác ra bỏ ở bãi biển. 

Tại bãi biển Thạch Long, Hòn Rơm 
thuộc phường Mũi Né, thành phố Phan 
Thiết, hơn 150 đoàn viên thanh niên Đại 
đội Công binh 19, Đồn Biên phòng Mũi Né, 
dân quân và các đoàn viên của địa 
phương đã đồng loạt ra quân hưởng ứng 
chiến dịch “làm sạch bờ biển”. Họ chia 
thành nhiều tốp đi dọc bãi biển thu gom rác 
thải bị sóng đánh trôi dạt vào bờ, cùng rác 
sinh hoạt, túi ni lông. Rác thu được các 
đoàn viên thanh niên phân loại và đưa đi 
xử lý. Thượng úy K’Văn Cảnh, Đại đội phó, 
Đại đội Công binh 19 Bộ CHQS tỉnh cho 
biết: gần 4 tháng qua, đây là lần thứ 7 đơn 
vị phối hợp với các lực lượng đi thu gom 
rác thải nhựa trên bờ biển. Biển Mũi Né 
mình rất đẹp, du khách đông, mà rác khắp 
nơi. Mình làm cho mọi người thấy, vận 
động họ làm cho biển luôn sạch, đẹp, đồng 
thời giáo dục ý thức gìn giữ môi trường. 
Sau mỗi đợt ra quân, số lượng rác gom 
được ít đi rất nhiều, chứng tỏ không còn 
người xả rác ra biển, trả lại vẻ đẹp vốn có 
của bãi biển, nhất là các bãi biển du lịch 
như Mũi Né. 

Cùng với các đơn vị trong đất liền, đảo 
Phú Quý, hòn đảo tiền tiêu của tỉnh Bình 
Thuận, suốt nhiều tháng qua, các đơn vị 
Quân đội đóng quân trên đảo, đoàn viên 
thanh niên, nhân dân liên tục ra quân thu 
gom rác quanh đảo, giữ cho đảo luôn 
xanh, sạch. Thiếu tá CN Lưu Anh Thu, Phó 
Bí thư Đoàn cơ sở quân sự huyện Phú 
Quý cho biết: Vài tháng qua, du khách đến 
đảo rất đông, có lẽ nhờ đảo sạch đẹp, 
thanh bình. Để đảo Phú Quý luôn trong 
lành, bãi biển sạch sẽ, bộ đội thường 
xuyên phát động chiến dịch làm sạch biển 
bằng cách huy động cán bộ, chiến sĩ phối 
hợp với thanh niên, học sinh, nhân dân 
trên đảo, tranh thủ ngày thứ 7, chủ nhật ra 
quân thu gom rác thải trên bãi biển, các 
lạch, đường giao thông về tập kết đúng nơi 
quy định, trả lại môi trường sạch sẽ cho 
đảo. 

Đã rất lâu rồi, hơn 200km bờ biển của 
tỉnh Bình Thuận mới sạch rác như hôm 
nay. Và quan trọng nhất của việc thu gom 
rác thải làm sạch biển là cán bộ, chiến sĩ 
còn tích cực tuyên truyền cho người dân ý 
thức về bảo vệ môi trường biển, bảo vệ, 
giữ gìn vệ sinh và trách nhiệm làm sạch 
biển. Từng bước thay đổi nhận thức của 
ngư dân và nhân dân sinh sống vùng ven 
biển, đảo về ý thức bảo vệ và trách nhiệm 
với biển. Bộ đội đã nhận được nhiều tình 
cảm của nhân dân miền biển, tình đoàn 
kết, gắn bó quân dân ngày càng thắm thiết. 

 

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

(ngày 5 tháng 7) 
----------------------------------------------------------- 

TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO TẠI XÃ SÔNG LŨY 

áng 5-7, BĐBP Bình Thuận cùng 
nhà tài trợ là công ty Cafe Thu Hà 
(TP Phan Thiết) trao tặng 100 suất 

quà cho các gia đình chính sách, hộ 
nghèo của xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, 
tỉnh Bình Thuận. 

Theo đó, mỗi gia đình được tặng 1 
phần quà trị giá 300.000 đồng, bao gồm: 
gạo, mì tôm, bột ngọt, dầu ăn và một số 
nhu yếu phẩm khác. 

Với phương châm “lá lành đùm lá 
rách”, BĐBP tỉnh đã vận động công ty 
Cafe Thu Hà (TP Phan Thiết) tài trợ các 

S 
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phần quà nhằm góp phần thực hiện tốt 
chính sách của Đảng, Nhà nước đối với 
các gia đình chính sách, hộ nghèo. Qua 
đó, động viên bà con nhân dân tích cực 
lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, 
tham gia phát triển kinh tế, xã hội tại địa 
phương. 

Đây là một trong những hoạt động 
thiết thực của BĐBP Bình Thuận hướng 
đến kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - 
Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019). 

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, tặng quà cho 
các gia đình chính sách, hộ nghèo 

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

(ngày 5 tháng 7) 

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

THOÁT NGHÈO NHỜ LÁ GIANG 

ng Nguyễn Ngọc Hân, Phó Chủ 

tịch Hội Nông dân thị trấn Ma Lâm, 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận dẫn chúng tôi tới gia đình bà 

Nguyễn Thị Quyền giữa lúc bà đang 

chăm sóc thanh long. 

Ông Hân cho biết: “Gia đình bà Quyên 

trước đây có thể nói nghèo vào diện nhất 

khu phố Lâm Giáo. Thế nhưng bằng sự 

cần cù chịu khó, sau 13 năm bà có đàn 

bò sinh sản, 300 trụ thanh long và đã 

thoát nghèo. Gương vươn lên của bà, 

mọi người đều khâm phục”. 

Bà Quyên năm nay 64 tuổi. Những 

năm trước, gia đình bà gặp nhiều khó 

khăn vất vả. Chồng bị bệnh hiểm nghèo 

mất năm 2001 để lại cho bà 3 đứa con 

nhỏ. Là hộ nghèo, 4 mẹ con bà không 

biết dựa cái gì để sống qua ngày. Thấy 

hoàn cảnh ấy, hàng xóm láng giềng có 

tấm lòng tốt đều giúp đỡ, người thì cân 

gạo, người bó rau… khiến bà cảm động 

và quyết tâm vươn lên để thoát khỏi cảnh 

nghèo. 

Qua bao đêm khó ngủ, bà quyết định 

làm một việc dù nhỏ nhưng có thu nhập 

đều. Đó là hằng ngày, cứ vào 4 giờ sáng 

bà cùng đứa con lớn mới 6 tuổi đi hái lá 

giang bỏ mối ở các chợ, các quán ăn trên 

địa bàn huyện. Công việc này 1 tháng 

cũng thu được từ 1,6 – 2 triệu đồng, tuy 

ít ỏi nhưng cũng đủ gói ghém cho sinh 

hoạt của 4 mẹ con. Vài năm đầu hái lá 

giang, gia đình vẫn trong cảnh túng thiếu 

vì 3 đứa con đi học từ mẫu giáo đến 

Trung học cơ sở. Tuy nhiên, sau 9 năm 

hái lá giang, trồng hoa màu và tiết kiệm 

chi tiêu, bà tích góp được một số vốn nho 

nhỏ. Năm 2010 thấy giá bò rẻ, bà quyết 

định vay thêm tiền của người thân, mua 

2 con bò cái sinh sản. Đến năm 2019, đôi 

bò đã sinh ra nhiều bê, bà nuôi lớn và 

bán trả hết nợ, đồng thời đầu tư trồng 

300 trụ thanh long, đến nay đang được 

thu hoạch. 

Bà Quyên phân khởi cho biết: “Năm 

2009, thị trấn Ma Lân xây cho căn nhà 

tình thương, vì vật 4 mẹ con có nhà ở 

khang trang, không lo dột nữa. Cảm ơn 

Đảng và Nhà nước, tôi quyết tâm vươn 

Ô 
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lên bằng cách cần cù, chăm chỉ, học hỏi 

kinh nghiệm trong sản xuất. Bắt đầu từ 

việc hái lá giang, đến năm 2013, tôi đã 

vượt qua cảnh nghèo và đã trả sổ hộ 

nghèo”. 

Những năm gần đây, bình quân một 

năm bà thu nhập từ thanh long, bò… 

cũng được hơn 30 triệu đồng. Gia đình 

có của ăn, của để, 3 đứa con được học 

hành đến nơi đến chốn. Bà tươi cười 

khẳng định: “Gia đình tôi thoát nghèo từ 

việc hái lá giang”. 

Đỗ Khắc Thể  
Người cao tuổi.- 2019.- Số 121 

 (ngày 30 tháng 7).- Tr.7 
---------------------------------------------------------- 

XÂY NHÀ TẶNG HỘ NGHÈO 

hiều năm qua, xã Tân Phước, thị xã 
La Gi, tỉnh Bình Thuận) đã tìm 
nhiều giải pháp huy động nguồn lực 

xã hội chung tay giúp đỡ hộ nghèo. Một 
trong những giải pháp thiết thực là hỗ trợ 
xây dựng nhà giúp hộ nghèo có nơi ở ổn 
định, yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.  

 

Bà Cao Thị Thiện (bìa phải) trong căn nhà mới 
được địa phương vận động xây tặng 

Gia đình chị Nguyễn Thị Thuyền (ở thôn 
Thanh Linh) là một trong những hộ được 
hỗ trợ xây nhà. Chồng mất sớm, 3 đứa con 
gái đang tuổi ăn học nên gia cảnh hết sức 
khó khăn, căn nhà đang ở đã xuống cấp 
nghiêm trọng. Nhờ số tiền hỗ trợ của 
MTTQ các cấp mà gia đình chị có cơ hội 
xây dựng nhà mới khang trang. Hiện nay, 
cuộc sống gia đình chị Thuyền đã tương 
đối ổn định nhờ thu nhập từ tiệm tạp hóa 
mới mở tại nhà. Các con của chị cũng 
được chăm lo ăn học, yên tâm đến trường. 

Gia đình anh Cao Chí Dũng và chị 
Nguyễn Thị Sen (ngụ tại thôn Phước Thọ) 
ước mơ có được căn nhà che mưa nắng, 
tưởng chừng như rất xa vời. Vợ chồng trẻ, 
công ăn việc làm không ổn định, con cái 
còn nhỏ lại hay ốm đau nên kinh tế rất khó 
khăn. Được sự quan tâm của chính quyền 
địa phương, gia đình anh Dũng được hỗ 
trợ 40 triệu đồng, cộng với người thân cho 
mượn thêm, vợ chồng đã vun vén xây 
dựng được căn nhà kiên cố, nỗ lực vươn 
lên làm ăn để nhanh chóng thoát nghèo. 
Vui mừng khi gia đình con trai đã an cư lạc 
nghiệp, bà Cao Thị Thiện, mẹ anh Dũng, 
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cấp ủy 
Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn 
thể xã Tân Phước đã luôn quan tâm đến 
những gia đình nghèo khó. 

Bà Đỗ Thị Thùy Vy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam xã Tân Phước, chia sẻ: 
“Được sự quan tâm hỗ trợ của mặt trận 
cấp trên, cùng sự ủng hộ của các nhà hảo 
tâm, chỉ trong 5 năm, đã có 15 hộ nghèo, 
cận nghèo ở xã được hỗ trợ, mỗi hộ từ 30 
đến 40 triệu đồng để xây nhà. Qua đó đã 
tạo động lực để các hộ nghèo phấn đấu 
vươn lên, phát triển sản xuất, từng bước 
thoát nghèo bền vững”. 

 

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

 (ngày 15 tháng 7) 

 

 

N 
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

ÐƯA NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TỚI VÙNG KHÔ HẠN 

hận thấy tiềm năng của vùng đất 

khô hạn ở xã Hòa Thắng, huyện 

Bắc Bình (Bình Thuận), một doanh 

nhân từ TP Hồ Chí Minh mạnh dạn bỏ vốn 

đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao (CNC) và đã mang lại hiệu 

quả tích cực. Ðây cũng là kinh nghiệm 

quan trọng để Bình Thuận đưa vào quy 

hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng CNC của tỉnh. 

 

Ông Phạm Văn Minh hướng dẫn kỹ thuật thu 

hoạch dưa lưới cho công nhân tại Hợp tác xã 

nông nghiệp công nghệ cao Bình Minh, huyện 

Bắc Bình (Bình Thuận). 

Năm 2014, ông Phạm Văn Minh, một 

nhà đầu tư ở TP Hồ Chí Minh đã tiên 

phong đến xã Hòa Thắng để sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng CNC. Ban đầu, ông Minh 

mua 40 ha đất ở thôn Hồng Lâm, xã Hòa 

Thắng với số tiền khoảng một tỷ đồng. Sau 

đó bỏ ra hơn 10 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng 

phục vụ sản xuất nông nghiệp; kêu gọi 

thêm hai nhà đầu tư có tiềm lực về tài 

chính tham gia thành lập Công ty cổ phần 

nông nghiệp công nghệ cao Ðông Á (Công 

ty NNCNC Ðông Á).  

Thời gian đầu, công ty trồng thanh long, 

dưa lưới, đinh lăng, ổi. Ðể có nước tưới, 

công ty đã phải khoan ba giếng lấy nước 

từ độ sâu hơn 150 m, mỗi giếng đầu tư 

hơn 300 triệu đồng. Tuy nhiên, nước được 

bơm lên cũng rất khó khăn, một giờ chỉ 

được khoảng 7 m3 đến 8 m3 với chi phí rất 

cao, từ 6.000 đồng đến 7.000 đồng mỗi 

mét khối, trong khi đinh lăng, ổi lại cần 

nhiều nước. Từ đó, công ty chuyển hẳn 

sang trồng dưa lưới trong nhà màng và 

thanh long giàn sử dụng công nghệ tưới 

nhỏ giọt của I-xra-en. 

Sau khi kênh chính Tây - một kênh dẫn 

nước thuộc công trình cấp nước cho vùng 

đất khu Lê, huyện Bắc Bình đi vào vận 

hành đi qua khu vực sản xuất của công ty 

là tiền đề thuận lợi để công ty mở rộng diện 

tích sản xuất nông nghiệp CNC. Ông Minh 

tiếp tục kêu gọi thêm các nhà đầu tư cùng 

tham gia thành lập Hợp tác xã Nông 

nghiệp CNC Bình Minh (HTX Bình Minh) 

với bảy thành viên. 

Mong muốn của doanh nhân Phạm Văn 

Minh là xây dựng một cộng đồng có tiềm 

lực nhưng phải có tâm huyết để đánh thức 

tiềm năng vùng đất này. Ông Minh tiếp tục 

kết nối với anh em, bạn bè có tiềm lực kinh 

tế ở TP Hồ Chí Minh để cùng đầu tư sản 

xuất nông nghiệp ứng dụng CNC tại đây. 

Khi tham gia HTX, các thành viên sẽ được 

HTX hỗ trợ về giống, kỹ thuật sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm, hạ tầng kỹ thuật phục vụ 

sản xuất như: Ðiện, nước, đường giao 

thông. HTX không quản lý về tài chính của 

các thành viên (từng nhà đầu tư sẽ tự hạch 

toán độc lập), nhưng HTX sẽ quản lý chất 

lượng sản phẩm như lấy mẫu, kiểm soát 

mẫu theo đúng quy chuẩn, giá thành sản 

phẩm thống nhất. 

iện, HTX Bình Minh tập trung trồng dưa 

lưới trong 60 nhà màng sử dụng công 

N 
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nghệ tưới nhỏ giọt của I-xra-en, mỗi nhà 

có diện tích 2.000 m2. Mỗi nhà màng cho 

thu hoạch 3 vụ/năm, sản lượng mỗi vụ từ 

6 tấn đến 7 tấn. Với giá bán ngay tại nhà 

màng khoảng từ 35 nghìn đồng đến 40 

nghìn đồng/ký, doanh thu đạt hơn 660 triệu 

đồng/nhà màng/năm. Sau khi trừ chi phí 

sản xuất, lợi nhuận đạt không dưới 30%. 

HTX Bình Minh hiện đang sử dụng 50 

lao động là người địa phương do HTX tự 

đào tạo với thu nhập bình quân từ 5 triệu 

đồng đến 7 triệu đồng/người/tháng tùy 

theo vị trí công việc và thời gian phục vụ. 

Với công việc và thu nhập ổn định, nhiều 

lao động đã gắn bó với HTX từ khi mới 

thành lập đến nay. 

Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

CNC tại vùng đất khô hạn khu Lê, huyện 

Bắc Bình (Bình Thuận) của HTX Bình Minh 

bước đầu đã mang lại hiệu quả và được 

nhiều doanh nghiệp cũng như lãnh đạo ở 

các địa phương trong tỉnh đến tham quan, 

học hỏi. Ông Minh cho biết, sẵn sàng chia 

sẻ kinh nghiệm cũng như hỗ trợ, tư vấn 

miễn phí về ứng dụng CNC để sản xuất 

các loại sản phẩm nông nghiệp cho các địa 

phương và doanh nghiệp nếu các đơn vị 

này có nhu cầu. 

Hiện, hai doanh nghiệp do ông Phạm 

Văn Minh điều hành đều đã kết nạp thêm 

các thành viên mới và cổ đông có tiềm lực 

đến từ TP Hồ Chí Minh. Hai doanh nghiệp 

này đang đầu tư sản xuất trên diện tích 

hơn 210 ha ở vùng đất khô hạn Bắc Bình 

nằm trong vùng Ðề án nông nghiệp ứng 

dụng CNC của tỉnh Bình Thuận. Trong đó, 

60 ha của HTX Bình Minh trồng dưa lưới; 

còn hơn 150 ha của Công ty Ðông Á trồng 

thanh long giàn công nghệ Ðài Loan 

(Trung Quốc), măng tây và cây nhàu làm 

dược liệu… 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Bình Thuận Phạm Văn 

Tấn nhận định, HTX Bình Minh rất nhạy 

bén, chủ động và có quyết tâm cao trong 

sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC. Các 

sản phẩm của HTX đều chủ động được 

đầu ra và tiêu thụ hết. Ðây là một mô hình 

sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC 

được chính quyền và ngành nông nghiệp 

tỉnh Bình Thuận đánh giá rất cao và tin 

tưởng sẽ là tiền đề để thu hút thêm nhiều 

nhà đầu tư có tiềm lực vào vùng đất được 

quy hoạch sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

CNC của Bình Thuận 

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

 (ngày 25 tháng 7)

 

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

TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG 
TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU TẠI BÌNH THUẬN  

rong 6 tháng đầu năm, Chi cục 

TCĐLCL Bình Thuận triển khai giám 

sát về đo lường, chất lượng trong 

hoạt động kinh doanh xăng dầu. 

Theo Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường 

Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Bình Thuận, 

về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất 

lượng, Chi cục cấp 05 giấy phép vận 

chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy 

hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 

5), các chất ăn mòn (thuộc loại 8); ban 

hành 03 thông báo tiếp nhận hồ sơ công 

bố hợp chuẩn đối với sản phẩm, hàng hóa 

vật liệu xây dựng, tro xỉ nhiệt điện đốt than; 

hướng dẫn 05 tổ chức, doanh nghiệp áp 

dụng mã số mã vạch. 

T 
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Đặc biệt, triển khai giám sát về đo 

lường, chất lượng trong hoạt động kinh 

doanh xăng dầu, chi cục đã tiến hành mua 

49 mẫu xăng, dầu và gửi 05 mẫu xăng E5 

RON92-II thử nghiệm chỉ tiêu Etanol trong 

xăng, kết quả các mẫu được giám sát 

không có dấu hiệu vi phạm về đo lường, 

chất lượng; khảo sát tình hình hoạt động 

15 trạm cân đối chứng tại trên địa bàn các 

huyện Phú Quý, Hàm Thuận Bắc và thị xã 

La Gi. 

Bên canh đó, Chi cục tham mưu, trình 

UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối 

với Doanh nghiệp tư nhân Trường Thế và 

được UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính với số tiền là 

140.000.000 đồng (Quyết định số 

3610/QĐ-XPVPHC ngày 26/12/2018). 

 

Chi cục TCĐLCL phối hợp Thanh tra sở Công 

Thương kiểm tra về đo lường xăng dầu 

Chi cục tham gia Đoàn làm việc với Sở 

KH&CN về triển khai nhiệm vụ khoa học, 

công nghệ năm 2019 tại huyện Phú Quý, 

Hàm Thuận Nam, Tuy Phong; phối hợp với 

Cục thuế tỉnh dán tem niêm phong công 

tổng cột đo xăng dầu tại 02 tàu dầu thuộc 

huyện Phú Quý 

Về hoạt động nâng cao  năng suất chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa, Chi cục đã 

tham mưu UBND tỉnh văn bản giới thiệu 

doanh nghiệp điển hình đã thành công về 

tăng năng suất chất lượng gửi Tổng cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; triển 

khai kế hoạch xây dựng và quảng bá mô 

hình doanh nghiệp điểm về nâng cao năng 

suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Đối với công tác kiểm tra, Chi cục đã 

kiểm tra 17 cơ sở (gồm: 08 cơ sở kinh 

doanh thiết bị điện- điện tử; 03 cơ sở kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 02 cơ sở kinh 

doanh xăng dầu, 01 cơ sở kinh doanh đồ 

chơi trẻ em, 03 cơ sở kinh doanh mũ bảo 

hiểm), kết quả không có cơ sở vi phạm. 

Thanh tra nhà nước về đo lường đối với 

03 đơn vị (02 đơn vị kinh doanh điện sinh 

hoạt có sử dụng công tơ điện; 01 đơn vị 

kinh doanh nước sinh hoạt có sử dung 

đồng hồ nước lạnh), kết quả không có cơ 

sở vi phạm về đo lường. 

Bên cạnh đó, Chi cục phối hợp với Sở 

Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh 

thanh tra, kiểm tra hoạt động điện lực, kinh 

doanh xăng dầu đối với 05 cở sở (4 cơ sở 

Điện lực, 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu), 

kết quả không có cơ sở vi phạm. 

 

Trương Vân // http://vietq.vn.- 2019 

(ngày 11 tháng 7) 
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BÌNH THUẬN - ĐIỂM SÁNG TRÊN BẢN ĐỒ DU LỊCH VIỆT NAM 

au 2 năm thực hiện Nghị quyết số 

08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của 

Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành Du 

lịch Bình Thuận đã tập trung mọi nguồn lực 

đầu tư khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi 

thế du lịch ven biển.  

Nhờ đó, Bình Thuận từng bước trở 

thành điểm sáng không những trên bản đồ 

du lịch Việt Nam mà còn trở thành điểm 

đến nghỉ dưỡng biển nổi tiếng thế giới. 

Là tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ, 

Bình Thuận có vị trí thuận lợi là cửa ngõ 

giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội với các 

tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, các tỉnh 

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; đồng thời 

là giao điểm nối liền với các trung tâm du 

lịch lớn của khu vực phía Nam như: Nha 

Trang, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà 

Rịa-Vũng Tàu... 

 

Biển Đồi Dương - Phan Thiết đông nghịch du 

khách trong chiều mùng 5 tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: 

Nguyễn Thanh/TTXVN  

Tỉnh Bình Thuận có 192 km bờ biển, với 

nhiều bãi biển đẹp, cảnh quan thơ mộng, 

môi trường trong lành, có các di tích lịch 

sử - văn hóa cấp quốc gia và nhiều lễ hội 

văn hóa truyền thống đặc sắc. Tỉnh còn có 

đảo Phú Quý nằm cách thành phố Phan 

Thiết 56 hải lý về phía Đông - Đông Nam, 

với vẻ đẹp hoang sơ đang thu hút đông du 

khách đến quan quan, khám phá. 

Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở Văn 

hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho 

biết, trong 2 năm thực hiện Nghị quyết 08-

NQ/TW, tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai 

nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương. Công tác quy hoạch phân khu các 

khu vực ven biển được quan tâm thực 

hiện, làm cơ sở cho việc kêu gọi, thu hút 

đầu tư dự án du lịch quy mô lớn. Mặt khác, 

tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 

triển khai các dự án du lịch, tập trung tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện 

thuận lợi để các dự án sớm triển khai đưa 

vào hoạt động; kiên quyết thu hồi những 

dự án không tích cực triển khai hoặc không 

có năng lực thực hiện. 

Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có 21 

dự án du lịch được chấp thuận đầu tư, thu 

hồi 28 dự án du lịch chậm triển khai; lũy kế 

toàn tỉnh hiện có 378 dự án du lịch được 

chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, với tổng 

diện tích đất 6.300 ha và tổng vốn đăng ký 

đầu tư 59.000 tỷ đồng. Đến nay, địa bàn 

tỉnh có 184 dự án du lịch đã đi vào hoạt 

động. 

Cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ du lịch 

phát triển nhanh về số lượng và chất 

lượng, với 490 cơ sở lưu trú, tổng số 

15.000 phòng, hơn 860 căn hộ, biệt thự 

cho khách du lịch thuê. Ngoài ra, tuyến 

đường sắt Sài Gòn - Phan Thiết duy trì ổn 

định đôi tàu SPT1 và SPT2; tuyến vận tải 

biển Phan Thiết - đảo Phú Quý hoạt động 

S 
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ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu đi lại của 

nhân dân, du khách. 

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch 

Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, qua 2 năm 

thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW và sự chỉ 

đạo sát sao của Tỉnh ủy, nhờ đó sự đổi mới 

trong công tác quản lý, đa dạng sản phẩm 

du lịch biển phục vụ du khách, hằng năm, 

số lượt du khách đến tham quan và nghỉ 

dưỡng đều tăng cao. Năm 2018, Bình 

Thuận đón trên 5,7 triệu lượt du khách 

(tăng 12,8% so với năm 2017). Doanh thu 

du lịch đạt 12.800 tỷ đồng (tăng 18,9% so 

với năm 2017), trong đó khách quốc tế đạt 

khoảng 675.000 lượt, tăng 14,3% so với 

năm trước, chiếm tỷ trọng cao là du khách 

đến từ Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc… 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai 

cho biết: Bình Thuận hiện đã trở thành khu 

du lịch trọng điểm của quốc gia với các loại 

hình du lịch nghỉ dưỡng, tham quan, du 

lịch kết hợp chơi thể thao, du lịch tín 

ngưỡng… Du lịch phát triển đã góp phần 

quan trọng cho sự tăng trưởng và phát 

triển kinh tế của Bình Thuận. Các chỉ tiêu 

phát triển du lịch đều đạt kế hoạch, giữ 

được thị trường khách truyền thống. 

Lượng du khách đến tỉnh tăng bình 

quân 13%/năm; GRDP du lịch năm 2017 

chiếm 8,51%, năm 2018 chiếm 9,86% 

GRDP của tỉnh. Qua đó giúp giải quyết 

nhiều việc làm, tạo thu nhập ổn định cho 

hàng ngàn lao động ở địa phương, đặc 

biệt là lao động nông thôn, lao động các 

vùng ven biển. Mặt khác, du lịch phát triển 

đã góp phần gìn giữ và phát huy giá trị các 

di tích lịch sử, văn hóa, tài nguyên thiên 

nhiên trên địa bàn tỉnh. 

Nhờ có khí hậu ôn hòa, ít mưa bão, Bình 

Thuận thu hút lượng lớn du khách đến từ 

Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, một số nước 

Bắc Âu đến du lịch kết hợp tránh đông. 

Thương hiệu du lịch Mũi Né - Phan Thiết 

đã được đưa vào bản đồ du lịch quốc tế. 

Nơi đây cũng trở thành nơi hội tụ của các 

tay đua lướt ván buồm, ván diều nổi tiếng 

thế giới đến từ Anh, Pháp, Nga, Đức… Mũi 

Né cũng là nơi được chọn để tổ chức môn 

thể thao lướt ván buồm quốc tế hằng năm. 

Theo đánh giá, Mũi Né là một trong 50 bãi 

biển tốt nhất thế giới cho môn thể thao lướt 

ván buồm, một trong những bãi biển hàng 

đầu của châu Á cho môn thể thao này. 

Ông Nguyễn Ngọc Hai cho biết thêm: 

Để tập trung phát triển du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng định 

hướng do Nghị quyết đề ra và xây dựng 

Khu Du lịch quốc gia Mũi Né theo quy 

hoạch của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đẩy 

mạnh kêu gọi đầu tư, bước đầu đã thu hút 

được một số nhà đầu tư chiến lược, có 

tiềm lực kinh tế và kinh nghiệm trong lĩnh 

vực du lịch, với tổng vốn đầu tư bình quân 

trên 10 nghìn tỷ đồng/dự án, quy mô đầu 

tư khoảng 1.000 ha để triển khai các tổ 

hợp, khu phức hợp du lịch cao cấp. Trong 

tương lai, tỉnh sẽ cung ứng sản phẩm du 

lịch nghỉ dưỡng biển, thể thao biển cao cấp 

và dịch vụ du lịch có liên quan. Từ đó, tạo 

tiền đề để thu hút, phân khúc thị trường 

khách du lịch có khả năng chi trả cao và 

lưu trú dài ngày. 

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ triển 

khai các dự án đầu tư đường cao tốc qua 

địa bàn tỉnh; cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 

28B; xây dựng sân bay Phan Thiết… tỉnh 

cũng đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển 

du lịch với Lâm Đồng, các tỉnh duyên hải 

Nam Trung Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, 

Hà Nội… góp phần thu hút các dự án đầu 

tư về du lịch. Đồng thời, tỉnh triển khai bộ 

nhận diện, góp phần khẳng định và phát 

triển thương hiệu du lịch Bình Thuận đối 

với thị trường du lịch trong nước, quốc tế. 

Bình Thuận đặt mục tiêu đến năm 2020, 

dự kiến toàn tỉnh đón khoảng 7 triệu lượt 

khách, tăng trưởng bình quân khách quốc 

tế từ 12 - 14% năm, doanh thu từ du lịch 
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đạt 18.300 tỷ đồng, du lịch đóng góp 

khoảng 10% GRDP của tỉnh… Với sự chỉ 

đạo từ Trung ương và Tỉnh ủy, du lịch Bình 

Thuận hứa hẹn không chỉ trở thành ngành 

kinh tế trọng điểm của địa phương mà còn 

là điểm sáng nổi bật trên bản đồ du lịch 

Việt Nam. Cùng với thương hiệu được 

khẳng định qua quá trình phát triển, hội 

nhập, du lịch Bình Thuận đang hướng tới 

tương lai bằng sự tự tin của một điểm đến 

mang tầm quốc gia và quốc tế. 

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

(ngày 3 tháng 7) 
--------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN PHẤN ĐẤU ĐÓN 6,3 TRIỆU LƯỢT KHÁCH 
TRONG NĂM 2019 

ở VHTTDL tỉnh Bình Thuận cho 

biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, 

hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh 

có nhiều khởi sắc, tổng lượng khách du 

lịch đến Bình Thuận đạt gần 3 triệu lượt, 

tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2018, 

tổng thu từ du lịch đạt hơn 7.400 tỷ đồng, 

tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018. 

Khách du lịch quốc tế đến Bình Thuận 

vẫn tăng ổn định với hơn 380.000 lượt 

khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm 

2018. Khách quốc tế chủ yếu đến từ Nga, 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức… Chất 

lượng các loại hình dịch vụ phục vụ 

khách tiếp tục có chuyển biến, đáp ứng 

yêu cầu khách du lịch quốc tế và trong 

nước. 

 

Khách quốc tế đến Bình Thuận 

Trong 6 tháng đấu năm 2019, bên 

cạnh khai thác lợi thế đẩy mạnh phát 

triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng kết 

hợp thể thao trên biển, Bình Thuận còn 

tập trung xây dựng nhiều điểm đến, các 

sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng như 

Bảo tàng nước mắm, Làng chài xưa, Lâu 

đài rượu vang… Các khu, điểm du lịch 

chú trọng hơn về quy tắc ứng xử văn 

minh, lịch sự, đảm bảo vệ sinh môi 

trường, an ninh trật tự từng bước góp 

phần xây dựng hình ảnh Bình Thuận 

thân thiện, an toàn. 

Để đạt mục tiêu đón 6,3 triệu lượt 

khách với doanh thu đạt 15.400 tỷ đồng 

trong năm 2019, Bình Thuận sẽ tiếp tục 

thực hiện quảng bá, xúc tiến cả trong và 

ngoài nước, triển khai chương trình kích 

cầu du lịch nội địa, chuẩn bị chu đáo các 

điều kiện và tổ chức thành công Hội nghị 

Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 

2019; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

Ngày Du lịch Bình Thuận 24/10; xây 

dựng mô hình du lịch nông nghiệp trải 

nghiệm vườn thanh long…   

 

Tấn Lộc // http://baodulich.net.vn.- 

2019 (ngày 23 tháng 7) 

 

S 
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BÌNH THUẬN TIẾP TỤC LÀ ĐIỂM ĐẾN 'HÚT' DU KHÁCH 
TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 

ể đạt mục tiêu đón 6,3 triệu lượt 
khách năm nay với doanh thu 
15.400 tỷ đồng và hướng tới trở 

thành khu du lịch mang tầm quốc gia, Bình 
Thuận tiếp tục tận dụng tối đa lợi thế phát 
triển du lịch.  

 

Bảo tàng nước mắm tại Bình Thuận. (Ảnh: 
Nguyễn Thanh/TTXVN) 

Khí hậu nắng ấm quanh năm, những bãi 
biển đẹp cùng với môi trường du lịch an 
toàn, thân thiện… Bình Thuận tiếp tục là 
điểm đến “hút” khách du lịch trong nước và 
quốc tế.  

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bình Thuận, trong 6 tháng đầu năm, 
hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra 
ổn định và có nhiều khởi sắc, không chỉ 
lượng du khách đến tham quan, nghỉ 
dưỡng liên tục tăng mà thời gian lưu trú 
của du khách cũng tăng.  

Tổng lượng khách du lịch đến Bình 
Thuận đạt gần 3 triệu lượt, tăng gần 12% 
so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu du 
lịch đạt hơn 7.400 tỷ đồng (tăng 18% so 
với cùng kỳ năm 2018).  

Nổi bật, khách quốc tế đến Bình Thuận 
vẫn duy trì ở mức ổn định với hơn 380.000 
lượt khách, tăng 14% so với năm trước. 
Khách quốc tế chủ yếu đến từ Nga, Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Đức…  

Bên cạnh đó, các loại hình dịch vụ phục 
vụ khách du lịch như vận chuyển, ăn uống, 
mua sắm, spa, thể thao trên biển... tiếp tục 

có chuyển biến về chất lượng phục vụ, đáp 
ứng yêu cầu khách du lịch quốc tế và trong 
nước.  

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

Các khu, điểm du lịch chú trọng hơn về 
quy tắc ứng xử văn minh, lịch sự, đảm bảo 
vệ sinh môi trường, an ninh trật tự từng 
bước góp phần xây dựng hình ảnh Bình 
Thuận thân thiện, an toàn.  

Để đạt mục tiêu đón 6,3 triệu lượt khách 
trong năm nay với doanh thu đạt 15.400 tỷ 
đồng và hướng tới trở thành khu du lịch 
mang tầm quốc gia, Bình Thuận tiếp tục 
tận dụng tối đa lợi thế, tiềm năng để phát 
triển du lịch theo hướng bền vững, chuyên 
nghiệp hơn.  

Cùng với triển khai các cơ chế, chính 
sách đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển hạ 
tầng du lịch, thu hút đầu tư phát triển dịch 
vụ, trong những tháng cuối năm, Bình 
Thuận sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động 
quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài 
nước.  

Đồng thời, tỉnh chuẩn bị chu đáo các 
điều kiện và tổ chức thành công Hội nghị 
xúa tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2019; 
các hoạt động kỷ niệm Ngày Du Lịch Bình 
Thuận 24/10; xây dựng mô hình du lịch 
nông nghiệp trải nghiệm vườn thanh long; 
triển khai chương trình kích cầu du lịch nội 
địa trong mùa Hè…  

Đặc biệt, để đảm bảo môi trường du lịch 
bền vững và tăng trưởng xanh, trong thời 
gian tới, ngành Du lịch Bình Thuận đẩy 
mạnh kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp 
trong tỉnh tham gia nói không với các sản 
phẩm nhựa dùng một lần, túi nylon và 

Đ 
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hướng tới sử dụng thay thế các sản phẩm 
thân thiện với môi trường.  

Từ đó, tạo sự lan tỏa, góp phần thay đổi 
nhận thức, hành vi của du khách và cộng 

đồng dân cư trong việc chung tay bảo vệ 
môi trường./. 

Hồng Hiếu // www.vietnamplus.vn.- 
2019 (ngày 21 tháng 7) 

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

BÌNH THUẬN TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 
NGÀY DU LỊCH VIỆT NAM 9/7 

ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình 
Thuận sẽ tổ chức nhiều hoạt động bảo 
vệ môi trường ý nghĩa, hướng đến xây 

dựng thương hiệu Du lịch Bình Thuận xanh 
và thân thiện nhân kỷ niệm 59 năm Ngày Du 
lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2019) và 
hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính 
phủ chung tay hành động giải quyết vấn đề 
rác thải nhựa,  

 

Một trong những hoạt động thể hiện mục 
đích kêu gọi mỗi người dân, doanh nghiệp 
Bình Thuận thể hiện tình yêu quê hương, 
xây dựng hình ảnh du lịch xanh và thân thiện 
là Tọa đàm "Phát triển du lịch gắn với bảo 
vệ môi trường chống rác thải nhựa và phát 
động phong trào hưởng ứng chống rác thải 
nhựa" diễn ra vào ngày 9/7 - Ngày Du lịch 
Việt Nam tại thành phố Phan Thiết. Tham dự 
tọa đàm, các đại biểu là lãnh đạo địa 
phương, ngành du lịch và các sở, ngành liên 
quan, cơ quan truyền thông, các cơ sở đào 
tạo du lịch và doanh nghiệp sẽ trực tiếp trao 
đổi, bàn các giải pháp phát triển du lịch Bình 
Thuận gắn với giải pháp hạn chế rác thải 
nhựa. 

Hưởng ứng cuộc phát động của Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về chống rác thải nhựa, ngay 
sau chương trình tọa đàm sẽ tổ chức phát 

phiếu cho doanh nghiệp (lưu trú, lữ hành, ăn 
uống, mua sắm, giải trí, vận tải, sản xuất bao 
bì tự hủy…) đăng ký hưởng ứng chương 
trình "Vì môi trường du lịch Bình Thuận bền 
vững, nói không với sản phẩm nhựa dùng 
một lần". Việc đăng ký thực hiện của các 
doanh nghiệp sẽ được theo dõi, đánh giá 
hiệu quả làm cơ sở để biểu dương, khen 
thưởng hay xử phạt. Nhân dịp này, sẽ giới 
thiệu về sản phẩm bao bì tự hủy thân thiện 
môi trường, chia sẻ kinh nghiệm để người 
dân địa phương và doanh nghiệp tiếp cận 
được sản phẩm bao bì tự hủy. 

Kỷ niệm 59 năm Ngày Du lịch Việt Nam 
và hưởng đến một môi trường du lịch xanh 
và bền vững, du lịch Bình Thuận còn tổ chức 
nhiều hính thức hoạt động tuyên truyền 
trong các ngày từ 5 - 15/7, nhằm thay đổi 
nhận thức và thói quen của một bộ phận 
doanh nghiệp, người dân và khách du lịch 
trong sử dụng túi nylon, đồ nhựa dùng một 
lần, từ đó có những hành động thiết thực để 
kiểm soát, ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa 
hướng đến một môi trường du lịch trong 
lành, an toàn và bền vững. 

Thông qua các phương tiện truyền thông, 
Bình Thuận tuyên truyền đến người dân, 
khách du lịch nâng cao ý thức trong việc thu 
gom rác tái chế, xử lý rác thải nhựa. Bên 
cạnh đó, vận động các doanh nghiệp du lịch 
tổ chức dọn đẹp vệ sinh trong và ngoài cơ 
sở, giám giá các dịch vụ, tăng cường công 
tác an ninh, an toàn cho khách du lịch, treo 
băng-rôn với các nội dung kỷ niệm 59 năm 
Ngày Du lịch Việt Nam gắn với khẩu hiệu 
"Nói không với túi nylon, sản phẩm nhưa sử 
dụng một lần". 

Trong Chiến lược và Quy hoạch tổng thể 
phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, 

S 
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tầm nhìn đến năm 2030, Thủ tướng Chính 
phủ xác định Bình Thuận là một trong những 
địa bàn trọng điểm phát triển du lịch của cả 
nước. Trong đó, Mũi Né là khu du lịch quốc 
gia; đảo Phú Quý là điểm du lịch quốc gia; 
thành phố Phan Thiết là đô thị du lịch và Bình 
Thuận là trung tâm du lịch - thể thao biển 
mang tầm quốc gia. Để khẳng định một 
thương hiệu du lịch mang tầm quốc gia và 
quốc tế, Du lịch Bình Thuận còn đang hướng 
đến đô thị du lịch xanh bền vững với những 
giải pháp quy hoạch phát triển du lịch gắn 
với bảo vệ môi trường, cả tự nhiên và xã hội. 
Việc quan tâm đầu tư cho tiêu chí "xanh và 
thân thiện môi trường" không chỉ có tại các 
resort, khách sạn cao cấp để hấp dẫn du 
khách mà những dự án đầu tư du lịch - dịch 
vụ lớn hay các dự án bất động sản du lịch 
đang sôi động tại các khu du lịch trọng điểm 

của Bình Thuận cũng đều hướng đến môi 
trường du lịch xanh, sạch, đẹp và an toàn. 

Mới đây nhất, biển Mũi Né - Bình Thuận 
vừa được Tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn là 
1 trong 10 bãi biển đẹp và trong lành nhất 
Việt Nam mà khách du lịch nên ghé khi đến 
tham quan Việt Nam. Điều này tiếp tục 
khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Mũi 
Né sạch đẹp và an toàn đối với khách du lịch 
cà trong và ngoài nước. Cộng thêm những 
hoạt động phong phú và đầy ý nghĩa trong 
việc bảo vệ và giữ gìn môi trường du lịch 
trong lành, Bình Thuận tiếp tục xứng đáng 
với thương hiệu "Du lịch xanh và thân thiện" 
của Việt Nam! 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 4 tháng 7) 

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

BÌNH THUẬN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH XANH VÀ THÂN THIỆN 

ỷ niệm 59 năm Ngày thành lập 
ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 
9/7/2019) và hưởng ứng lời kêu gọi 

của Thủ tướng Chính phủ chung tay hành 
động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Thuận tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa về 
bảo vệ môi trường, hướng đến xây dựng 
thương hiệu Du lịch Bình Thuận xanh và 
thân thiện. 

Sự kiện đầu tiên được tổ chức là Tọa 
đàm “Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi 
trường chống rác thải nhựa và phát động 
phong trào hưởng ứng chống rác thải 
nhựa” diễn ra vào ngày 9/7/2019, tại thành 
phố Phan Thiết. Tọa đàm sẽ tập trung trao 
đổi, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển 
Du lịch Bình Thuận gắn với giải pháp hạn 
chế rác thải nhựa. 

Tiếp theo buổi tọa đàm, các doanh 
nghiệp (lưu trú, lữ hành, ăn uống, mua 
sắm, giải trí, vận tải, sản xuất bao bì tự 
hủy…) cùng tham gia đăng ký hưởng ứng 
chương trình “Vì môi trường du lịch Bình 
Thuận bền vững, nói không với sản phẩm 
nhựa dùng một lần”. Việc đăng ký thực 
hiện của các doanh nghiệp sẽ được đánh 

giá dựa trên hiệu quả đạt được. Nhân dịp 
này, sản phẩm bao bì tự hủy thân thiện môi 
trường cũng được giới thiệu tới người dân 
địa phương và doanh nghiệp. 

 

Nhằm thay đổi nhận thức và thói quen 
doanh nghiệp, người dân và khách du lịch 
trong việc sử dụng túi nylon, đồ nhựa dùng 
một lần, từ đó có những hành động thiết 
thực để kiểm soát, ngăn chặn phát sinh rác 
thải nhựa hướng đến một môi trường du 
lịch trong lành, an toàn và bền vững, 
ngành Du lịch Bình Thuận cũng tổ chức 
nhiều hình thức hoạt động tuyên truyền từ 
ngày 5 - 31/7/2019. 

Thông qua các phương tiện truyền 
thông, Bình Thuận tuyên truyền đến người 
dân, khách du lịch nâng cao ý thức trong 

K 
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việc thu gom rác tái chế, xử lý rác thải 
nhựa. Bên cạnh đó, vận động các doanh 
nghiệp du lịch tổ chức dọn dẹp vệ sinh 
trong và ngoài cơ sở, giảm giá các dịch vụ, 
tăng cường công tác an ninh, an toàn cho 
khách du lịch, treo băng-rôn với các nội 
dung kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập 
ngành Du lịch Việt Nam gắn với khẩu hiệu 
“Nói không với túi nylon, sản phẩm nhựa 
sử dụng một lần”. 

Trước đó, nhằm hưởng ứng phong trào 
“Chung tay hành động chống rác thải 
nhựa” do tỉnh phát động, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu 
các phòng, ban và đơn vị trực thuộc hạn 
chế sử dụng các sản phẩm từ chất liệu 
nylon, nhựa khó phân hủy, nhựa sử dụng 
một lần; lồng ghép nội dung tuyên truyền 
vào các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ 
thuật, chiếu phim, thể dục thể thao, du lịch 
trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động Ban Quản lý các 
khu, điểm du lịch và doanh nghiệp du lịch 
cắt giảm sử dụng sản phẩm từ nhựa, 
nylon, tăng cường sử dụng các vật liệu 
thân thiện với môi trường hoặc có khả 
năng tái chế, tái sử dụng. 

 

Trong Chiến lược và Quy hoạch tổng 
thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030, Thủ tướng 
Chính phủ xác định Bình Thuận là một 
trong những địa bàn trọng điểm phát triển 
du lịch của cả nước. Trong đó, Mũi Né là 
khu du lịch quốc gia; đảo Phú Quý là khu 
du lịch cấp tỉnh và Bình Thuận là trung tâm 
du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia. 

Để khẳng định một thương hiệu du lịch 
mang tầm quốc gia và quốc tế, Du lịch 

Bình Thuận đang hướng đến đô thị du lịch 
xanh bền vững với những giải pháp quy 
hoạch phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi 
trường tự nhiên và môi trường xã hội. Việc 
quan tâm đầu tư cho tiêu chí “xanh và thân 
thiện môi trường” không chỉ có tại các 
resort, khách sạn cao cấp để hấp dẫn du 
khách mà những dự án đầu tư du lịch - 
dịch vụ lớn hay các dự án bất động sản du 
lịch đang sôi động tại các khu du lịch trọng 
điểm của Bình Thuận cũng đều hướng đến 
môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp và an 
toàn…   

 

Từ năm 2015 đến nay, Chiến dịch Clean 
Up Day - ngày thứ năm đầu tiên mỗi tháng 
- ra quân làm sạch môi trường du lịch vẫn 
được Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ 
chức, kêu gọi cộng đồng dân cư và khách 
du lịch cùng ra quân làm vệ sinh, dọn dẹp 
rác thải, rác thải nhựa tại các bãi tắm và 
các điểm tham quan du lịch. 

Biển Mũi Né - Bình Thuận vừa được 
Tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn là một trong 
10 bãi biển đẹp và trong lành nhất Việt 
Nam mà khách du lịch không thể bỏ qua 
khi tới Việt Nam. Điều này tiếp tục khẳng 
định sức hấp dẫn của điểm đến Mũi Né 
sạch đẹp và an toàn đối với khách du lịch 
trong và ngoài nước. Cùng với nhiều hoạt 
động ý nghĩa về công tác bảo vệ môi 
trường, Bình Thuận tiếp tục xứng đáng với 
thương hiệu “Du lịch xanh và thân thiện” 
của Việt Nam. 

Ngô Minh Chính // 
http://www.vtr.org.vn.- 2019  

(ngày 5 tháng 7) 
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CẢNH ĐẸP MŨI NÉ 'LỌT MẮT XANH' NHIỀU ĐOÀN LÀM PHIM 
NƯỚC NGOÀI 

gày 9-7, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận 
cho biết chỉ trong tuần đầu tiên của 
tháng 7-2019 đã có nhiều hãng phim 

nổi tiếng ở nước ngoài đăng ký hoạt động, 
quay phim những cảnh đẹp tại Bình Thuận. 

 

Chỉ trong tuần đầu tiên tháng 7-2019 đã có hai 
đoàn phim của Anh và Ý đến quay cảnh đẹp Mũi 
Né. 

Cụ thể,hãng phim truyền hình Buondless 
Production (Anh) với nhà biên kịch nổi tiếng 
Farrel Catherine Jane Manning cùng với hai 
cộng sự đăng ký quay phim tại Bàu Trắng, 
Suối Hồng, làng chài, đồi cát Mũi Né, bến cá 
Phú Hài…Đoàn phim này sẽ quay cảnh 
người dẫn chương trình thưởng thức các 
món ăn địa phương và hải sản tại một số nhà 
hàng tại Mũi Né, Phan Thiết, quay quy trình 
sản xuất nức mắm và sinh hoạt của người 
dân nơi đây. 

Trước đó, công ty sản xuất chương trình 
truyền hình San Marzano, Italia cũng đã 
đăng ký với Cục hợp tác quốc tế, Bộ 
VHTT&DL và UBND tỉnh Bình Thuận đến 
Mũi Né hoạt động. Đoàn phim này quay 
cảnh mặt trời mọc tại làng chài Mũi Né, Bàu 
Trắng; quay tại khu du lịch Suối Tiên, tháp 
Chăm… với 6 thành viên tham gia do đạo 
diễn Francesco Caradona thực hiện. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2019 
 (ngày 9 tháng 7) 

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

CẢNH SẮC BÌNH THUẬN MÊ HOẶC HÃNG TRUYỀN HÌNH 
ANH QUỐC 

àng loạt thắng cảnh tại Bình Thuận là 
Bàu Trắng, suối Hồng, làng chài Mũi 
Né, đồi cát Mũi Né, bến cá Phú Hài, 

chợ cá Cồn Chà,.. nằm trong chương trình 
ghi hình của Hãng truyền hình Boundless 
Production- Anh quốc. 

 

Thắng cảnh Bàu Trắng. 

Ngày 8/7, UBND tỉnh Bình Thuận đã có 
văn bản chấp thuận cho đoàn làm phim gồm 
3 thành viên của Hãng truyền hình 
Boundless Production- Anh quốc hoạt động 
ghi hình tại tỉnh Bình Thuận. 

 

Thắng cảnh Bàu Sen.  

 

N 

H 
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Nhiều danh thắng và điểm đến nằm trong 
kế hoạch quay phim của đoàn làm phim, là 
Bàu Trắng, suối Hồng, làng chài Mũi Né, đồi 
cát Mũi Né, bến cá Phú Hài, chợ cá Cồn 
Chà,...  

 

Suối Tiên, Mũi Né (Phan Thiết).  

Phim còn có cảnh quay người dẫn 
chương trình thưởng thức món ăn địa 
phương và hải sản tại một số nhà hàng tại 
Mũi Né, Phan Thiết; quang cảnh bên trong, 
bên ngoài Ga Bình Thuận và cảnh người 
dẫn chương trình đi trên chuyến tàu SE22 
khởi hành từ Ga Bình Thuận đến Đà Nẵng.  

 

Đồi cát hồng Phan Thiết.  

Đặc biệt, còn có cảnh quay quy trình sản 
xuất nước mắm truyền thống tại cơ sở sản 
xuất nước mắm Bà Hai, Dì Mười Tiếp.  

Ngoài ra, phim cũng có các cảnh quay về 
vẻ đẹp, cảnh sinh hoạt, đời sống của người 
dân địa phương. 

 

Khánh Hà // https://baovephapluat.vn.- 
2019 (ngày 9 tháng 7) 

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

DU LỊCH MŨI NÉ - PHAN THIẾT BÙNG NỔ, BẤT ĐỘNG SẢN 
NGHỈ DƯỠNG HƯỞNG LỢI 

ùng với Nha Trang và Đà Nẵng, Phan 
Thiết đã lọt vào Top 3 thành phố biển 
hút khách nhất Việt Nam với gần 6 

triệu lượt khách năm 2018. Nhờ đó, bất 
động sản du lịch, nghỉ dưỡng cũng trở nên 
rất sôi động. 

 

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Mũi Né - 
Phan Thiết sôi động nhờ du lịch tăng trưởng 
"nóng" 

Bình Thuận đặt mục tiêu đến năm 
2020 sẽ trở thành trung tâm du lịch - thể 
thao biển mang tầm quốc gia, thu hút 
khoảng 7 triệu lượt khách, trong đó 
khách quốc tế khoảng 850.000 lượt. 
Lượt khách dự kiến sẽ tăng lần lượt là 9 
triệu và 14 triệu vào năm 2025 và năm 
2030. 

Hạ tầng “đẩy” du lịch Phan Thiết tăng 
trưởng “nóng” 

Thành phố Phan Thiết nằm giữa ba 
vùng kinh tế Tây Nguyên, duyên hải Nam 
Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Qua hơn 20 
năm phát triển, ngành du lịch tỉnh Bình 
Thuận nói chung có những bước phát 
triển. Du lịch không những trở thành 
ngành kinh tế chiếm tỷ trọng cao trong cơ 
cấu kinh tế địa phương mà còn là điểm 

C 
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sáng nổi bật trên bản đồ du lịch Việt 
Nam. 

Tuyến cao tốc TP.HCM – Dầu Giây – 
Phan Thiết là dự án quan trọng được tỉnh 
đầu tư. Dự kiến khi đưa vào sử dụng, 
thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Phan 
Thiết giảm xuống còn 2 giờ. Cùng với đó,  
sân bay Phan Thiết đang được đẩy 
nhanh tiến độ để kịp thời phục vụ tuyến 
khách phía Bắc và quốc tế. 

Chính vì tăng trưởng “nóng” nên Mũi 
Né - Phan Thiết đang rơi vào tình trạng 
thiếu hụt khách sạn, nhất là các khách 
sạn cao cấp 4-5 sao. Hiện tại, Mũi Né có 
khoảng 3.000 phòng khách sạn 4-5 sao, 
con số rất khiêm tốn so với Đà Nẵng, Nha 
Trang hay Phú Quốc đều trên 10.000 
phòng. 

Ghi nhận của CBRE cho thấy, công 
suất cho thuê phòng của các khách sạn 
4-5 sao tại khu vực Phan Thiết đạt gần 
65%, tương đương với Hạ Long - Phú 
Quốc và cao hơn so với Nha Trang, Đà 
Nẵng. 

Cụ thể, nếu như các thị trường cấp I 
có số phòng khách sạn 4-5 sao dao động 
trong khoảng 4.380 - 9.204 căn, thì toàn 
tỉnh Bình Thuận mới có khoảng 3.000 
căn, với đa phần các khách sạn tập trung 
tại khu vực Mũi Né, Phan Thiết. 

Tiềm năng bất động sản du lịch nghỉ 
dưỡng 

Chuyên gia đánh giá, việc quỹ đất còn 
nhiều cộng với tài nguyên du lịch, hạ tầng 
giao thông phát triển là điều kiện mở ra 
tiềm năng phát triển bất động sản nghỉ 
dưỡng Phan Thiết. Một trong những dự 
án có mặt gần đây tại Mũi Né sẽ góp 
phần vào nguồn cung sản phẩm nghỉ 
dưỡng đó là Edna Resort. 

Edna Resort sở hữu vị trí đắc địa tại 
Mũi Né khi nằm ngay cửa ngõ vào Khu 
du lịch Quốc gia Mũi Né - nơi được mệnh 
danh là “thủ phủ resort” của Việt Nam 
trong nhiều năm qua. Cụ thể, Edna 

Resort liền kề các khu nghỉ dưỡng nổi 
tiếng tại Mũi Né như Romana Resort & 
Spa, Sea Links City, The Cliff... Từ đây, 
du khách chỉ mất vài phút để đến các địa 
danh Tháp Chăm Poshanu, trường đại 
học Phan Thiết, công viên Tượng Cát, 
sân golf, lâu đài rượu vang, bãi tắm đá 
ông địa... 

 

Mũi Né - Phan Thiết đang rơi vào tình trạng thiếu 
hụt khách sạn, nhất là các khách sạn cao cấp 4-
5 sao 

Đạt tiêu chuẩn 4 sao + quốc tế, Edna 
Resort là khu phức hợp xây dựng trên 
diện tích hơn 5 ha, gồm khách sạn, 
bungalow, 16 căn biệt thự và 105 căn hộ 
ngay mặt tiền biển. Địa thế của Edna 
Resort được liệt vào dạng “hiếm có, khó 
tìm” khi giật cấp giật cấp "tọa sơn hướng 
thủy" và đặc biệt là sở hữu một ngọn đồi 
ngay sát biển. 

Tại đây khách du lịch có thể phóng tầm 
nhìn bao quát cả vịnh Mũi Né và trung 
tâm TP.Phan Thiết rất đẹp. Vì vậy, nói 
đây là một vị trí có tầm nhìn "triệu đô" 
cũng rất xứng đáng. Ưu điểm vượt trội 
nhất của Edna Resort là 100% các căn 
hộ đều trực diện biển, pháp lý đất ở sở 
hữu lâu dài, dự kiến cất nóc 2 tòa căn hộ 
vào cuối tháng 7/2019... 

"Lấy cảm hứng từ thiên nhiên và con 
người của vùng đất Chăm Pa xưa, Edna 
Resort hội tụ đủ nét đẹp của truyền thống 
và hiện đại. Khách du lịch có thể thoải 
mái thưởng thức khung cảnh thiên nhiên 
thơ mộng với nắng gió, cát biển, núi đồi, 

http://thuonggiaonline.vn/upload/vp-sai-gon/2019/7/12/Edna-resort.jpg
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cây xanh", đại diện đơn vị phát triển 
VietPearl giới thiệu, đồng thời cho biết: 
Ngay trong nội khu dự án là hệ thống tiện 
ích hiện đại với hồ bơi tràn trung tâm, hồ 
bơi tràn sát biển, khu nhà hàng Á Âu - 
BBQ, khu gym - spa - massage, phòng 
hội nghị, sảnh lobby, nhà hàng coffee sát 
biển, đồi vọng cảnh… 

"Sự xuất hiện của Edna Resort Mũi Né 
sẽ giải một phần bài toán thiếu hụt phòng 

căn hộ nghỉ dưỡng ở Mũi Né. Đây cũng 
là cơ hội cho nhà đầu tư quan tâm đến 
phân khúc này", ông Dương Quốc Huy, 
Tổng giám đốc Công ty CP Gia Hưng 
Land, đơn vị độc quyền phân phối Edna 
Resort, nhấn mạnh. 

Tôn Quyền // 
http://thuonggiaonline.vn.-2019 

 (ngày 12 tháng 7) 

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

KHU DU LỊCH SINH THÁI BÀU TRẮNG ĐÓN GẦN 92 NGÀN 
LƯỢT KHÁCH 

heo báo cáo của Ban quản lý điểm 

du lịch Bàu Trắng, trong 6 tháng đầu 

năm 2019, điểm tham quan du lịch 

sinh thái Bàu Trắng (Bắc Bình, Bình 

Thuận) đã đón gần 92.000 lượt khách đến 

tham quan và trải nghiệm các dịch vụ độc 

đáo và hấp dẫn, duy trì tốc độ tăng trưởng 

so với cùng kỳ 2018.  

 

Du khách chơi trượt cát. 

Trong đó, khách nội địa chiếm khoảng 

70%, số còn lại là khách quốc tế với phần 

đông là khách châu Á như Trung Quốc, 

Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc, Nga, Đức, 

Mỹ, lượng khách quốc tế được đánh giá là 

đang tăng dần vào những tháng vào hé. 

Bên cạnh những nét đẹp kỳ thú của đồi 

cát, hồ nước và không gian thiên nhiện đặc 

trưng miền nắng gió, điểm tham quan Bàu 

Trắng tiếp tục là lựa chọn của du khách 

trong và ngoài nước còn do các sản phẩm 

hấp dẫn như các loại xe địa hình trên cát, 

trò chơi trượt cát, dịch vụ chèo thuyền 

kayak trên hồ, cưỡi đà điểu… 

 

Chèo thuyền du ngoạn hồ sen. 

Một điểm cộng nữa của điểm tham quan 

Bàu Trắng là tình hình trật tự luôn ổn định, 

môi trường du lịch luôn được đảm bảo 

xanh - sạch, giá cả dịch vụ hợp lý và luôn 

bán đúng giá niêm yết. Bên cạnh đó, Ban 

quản lý điểm du lịch còn thường xuyên 

phối hợp với các cơ quan chức năng địa 

phương tăng cường kiểm tra, giữ gìn an 

ninh trật tự, đảm bảo ổn định cho hoạt 

T 

https://toquoc.mediacdn.vn/2019/7/1/1-15619528189731863698038.jpg
https://toquoc.mediacdn.vn/2019/7/1/4-1561952861513756788296.jpg
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động du lịch và an toàn cho du khách tham 

quan. Ông Becker (du khách Đức), cho 

biết: "Chúng tôi rất ấn tượng với vẻ kỳ thú 

của những đồi cát cũng như sự an toàn, 

sạch đẹp của điểm tham quan dù khách rất 

đông. Bàu Trắng, Mũi Né rất đặc biệt sơ 

với các điểm du lịch khác của Việt Nam mà 

chúng tôi đã tham quan. Chắc chắn chúng 

tôi sẽ trở lại". 

Với môi trường, Ban quản lý xây dựng các 

phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, 

nhất là môi trường khi mùa mưa đến, tăng 

cường công tác vệ sinh trên đồi cát và các 

khu vực tham quan, trồng thêm nhiều cây 

xanh, lắp đặt thêm thùng rác công cộng, 

bảng chỉ dẫn và nhắc nhở mọi người giữ 

gìn vệ sinh chung, nâng cấp nhà vệ sinh 

hiện có và xây dựng phương án xây mới 

hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ du 

lịch. 

 

Du khách tham quan rất đông. 

 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2019 

(ngày 1 tháng 7)

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

KỲ NGHỈ HÈ TRÊN CÁT  

hác với bạn bè cùng trang lứa, kỳ 

nghỉ hè của nhiều học sinh ở vùng 

biển Mũi Né (phường Mũi Né, TP 

Phan Thiết, Bình Thuận) khá đặc biệt.  

Đồi cát Mũi Né từ lâu là điểm đến của 

nhiều du khách trong và ngoài nước khi 

đến Bình Thuận. Nơi đây vốn là một bãi cát 

khổng lồ, luôn di chuyển, thay đổi hình thái 

sau mỗi đợt gió lớn nên còn có tên gọi là 

đồi cát bay. Đồi cát bay cũng là nơi mà 

nhiều học sinh ở Mũi Né trải qua kỳ nghỉ 

hè, không phải vui chơi mà cho du khách 

thuê ván trượt cát để kiếm tiền mua sách 

vở, quần áo và lo cả học phí cho năm học 

mới. 

Bốn năm nay, kỳ nghỉ hè nào em 

Nguyễn Thị Thắm (13 tuổi; ở khu phố 2, 

phường Mũi Né) cũng lên đồi cát cho 

khách thuê ván trượt. Mỗi ngày em kiếm 

được khoảng 20.000 - 30.000 đồng. "Ba đi 

biển, mẹ phải làm thuê cả ngày để lo cho 

hai chị em nên em muốn đỡ đần phần nào 

cho gia đình" - cô học trò nhỏ tâm sự. 

Rất nhiều bạn học của Thắm cũng đang 

trải qua kỳ nghỉ hè của mình trên đồi cát 

bay. Liên tiếp 6 năm liền đạt danh hiệu Học 

sinh giỏi và có thâm niên 3 năm "nghỉ hè" 

trên đồi cát, em Nguyễn Văn Linh (12 tuổi; 

ở khu phố 1, phường Mũi Né) cho biết sau 

hơn 1 tháng "nghỉ hè", em đã dành dụm đủ 

tiền phụ ba mẹ đóng học phí và mua sách 

vở. "Cố gắng hết tháng sau, chắc em sẽ 

đủ tiền mua quần áo mới" - cậu học trò đen 

nhẻm nở nụ cười tươi. 

Các em thường bắt đầu lên đồi cát từ 

lúc mờ sáng khi thời tiết còn mát mẻ, du 

khách đến chơi đông. Chạy từ chân lên 

đỉnh đồi cát để mời khách thuê ván trượt 

rồi hướng dẫn khách cách trượt, cứ thế, 

những dáng hình nhỏ bé cứ thoăn thoắt từ 

K 

https://toquoc.mediacdn.vn/2019/7/1/2-15619529004961073536889.jpg


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 07 năm 2019                           __             -78- 
 

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

sáng đến chiều muộn, những chiếc áo ướt 

đẫm mồ hôi. Chỉ có buổi trưa khi cát bỏng 

rát, các em mới có khoảng thời gian nghỉ 

ngơi hiếm hoi dưới những tán cây. Như 

những chú chim non, các em không ngủ 

trưa mà tụm năm tụm ba chia sẻ nhau về 

chuyện "nghề", chuyện học nhưng nhiều 

nhất vẫn là những dự tính, những ước mơ 

như còn nóng hơn đồi cát ban trưa. 

Lãnh đạo phường Mũi Né cho biết cứ 

đến hè, có gần 100 em nhỏ từ 8 -14 tuổi 

lao động trên đồi cát. Đa số là con em của 

những lao động biển nghèo. Các em rất có 

ý thức, hầu như không tranh giành khách 

mà trái lại rất đoàn kết, giúp đỡ nhau. Có 

nhiều trường hợp các em nhặt được vật 

dụng du khách đánh rơi khi trượt cát như 

đồng hồ, điện thoại, ví tiền… đã tự nguyện 

đem đến phường để trả lại. 

 

Đồi cát bay, nơi nghỉ hè của nhiều học sinh Mũi 

Né 

 

Thương Hoài // https://nld.com.vn.- 

2019 (ngày 19 tháng 7) 

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

DƯ LUẬN "DẬY SÓNG" VÌ THÔNG TIN TÌM THẤY NHIỀU ĐỒ CỔ 

úi Tàu (thuộc tỉnh Bình Thuận) là 
nơi được nhiều người biết đến với 
thông tin là nơi chôn giấu kho vàng 

tới 4000 tấn của quân đội phát xít Nhật từ 
thời chiến tranh Thế giới. UBND tỉnh Bình 
Thuận từng chấp thuận cho một số cá 
nhân, tổ chức thăm dò, khảo sát tìm kho 
báu ở đây. Qua hàng chục năm với rất 
nhiều cuộc thăm dò, kho báu tin đồn này 
vẫn bặt vô âm tín.Thời gian gần đây lại rộ 
lên tin đồn về những cổ vật xuất hiện ở 
Bình Thuận. 

Ngày 2/7, một số thông tin lan truyền về 

việc gia đình một người đàn ông tên P. 

trong khi cải tạo vườn nhà tại xã Vĩnh Hảo, 

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã đào 

được nhiều tượng kim loại lấm lem bùn 

đất, nhưng khi chùi rửa đều trở nên sáng 

bóng rất đẹp mắt. 

Số hiện vật mà ông P. đào được còn liệt 

kê rất cụ thể: Một bình hồ lô, một tượng 

Phật Di Lặc cưỡi cá chép, hai con cóc 

ngậm tiền. “Toàn bộ số tượng nói trên đều 

có hoa văn rất tinh xảo, phía dưới tượng 

có khắc chữ Hán. Các cổ vật này đều có 

trọng lượng hơn 1kg, riêng tượng Phật Di 

lặc cưỡi cá chép nặng khoảng 1,6kg”, trích 

thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. 

 

Ký tự chữ Hán phía dưới một hiện vật.  

N 
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Liên quan tới vụ việc, trao đổi với PV, 

ông Trần Ngọc Thuận- Bí thư Đảng ủy xã 

Vĩnh Hảo khẳng định: "Chúng tôi chưa hề 

nghe thông tin nào như trên". 

Liên hệ với Chủ tịch UBND huyện Tuy 

Phong - ông Huỳnh Văn Điển, cho biết: 

“Tôi chỉ mới đọc được thông tin từ báo chí 

chứ chính quyền địa phương chưa có 

thông tin gì. Cho đến bây giờ chưa có ai 

báo gì với chính quyền về việc này. Tuy 

nhiên, tôi đã chỉ đạo phòng chức năng tìm 

hiểu thêm về vụ việc như báo chí đã nêu. 

Không loại trừ khả năng đây là thông tin 

giả để "làm giá" các loại vật phẩm”. 

 

Những vật phẩm được cho là cổ vật đào được.  

Trong khi đó, ông Ngô Minh Chính - 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Bình Thuận cho hay: "Ngay trong 

chiều 2/7, Sở đã chỉ đạo cho Bảo tàng tỉnh 

cử cán bộ chuyên môn về địa phương để 

tìm hiểu, nắm thông tin". 

Người đứng đầu Bảo tàng tỉnh Bình 

Thuận, ông Nguyễn Văn Quỳ - Giám đốc 

Bảo tàng cho biết đã nắm thông tin từ báo 

chí nêu, đang đi xác minh nắm tình hình 

theo một số nội dung như báo đã đưa tin. 

 Tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, PV 

còn được biết, thời gian gần đây, các đối 

tượng buôn bán đồ giả cổ đã dùng nhiều 

thủ đoạn, mánh khóe để đánh lừa người 

dân nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận và một số tỉnh khác. 

Các đối tượng này lập hiện trường giả rồi 

chôn các vật phẩm gần những nơi có khu 

di tích, các địa danh nổi tiếng liên quan đến 

khảo cổ…làm như vô tình đào lên số hiện 

vật đó trước sự chứng kiến của người dân 

để tạo lòng tin. Chúng dùng thủ đoạn đưa 

những hiện vật mới bằng đồng nhúng vào 

a xít loãng để màu trở nên cũ kỹ, rất giống 

hiện vật có tuổi đời hàng trăm năm, ngàn 

năm để đánh lừa mọi người. 

Trước tình hình trên, thiết nghĩ các 

ngành chức năng, chính quyền địa 

phương Bình Thuận cần đẩy mạnh việc 

tuyên truyền, khuyến cáo để người dân 

biết rõ thêm về hiện tượng buôn bán đồ cổ 

giả đang hoạt động khắp nơi, tránh trường 

hợp bị bọn lừa đảo chiếm đoạt hết tiền 

nong, tài sản một cách đáng tiếc. 

 

 

Phong Nguyễn // 

http://thuonghieuvaphapluat.vn.- 2019 

(ngày 7 tháng 7) 
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