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BÌNH THUẬN CHÚ TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC 
CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN 

ình Thuận hiện có 477 TCCSÐ, bao 

gồm 248 đảng bộ cơ sở và 229 chi bộ 

cơ sở, với hơn 36.600 đảng viên. 

Những năm qua, các cấp ủy ở Bình Thuận 

luôn chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất 

lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đây là 

một trong những nhiệm vụ quan trọng, 

thường xuyên trong công tác xây dựng 

Đảng. Từ đó góp phần lãnh  đạo địa 

phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ 

chính trị được giao. 

Triển khai nhiều biện pháp đồng bộ 

Hằng năm, các cấp ủy cơ sở tổ chức 

nhiều đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt các 

nghị quyết, chỉ thị của Đảng với hơn 95% 

lượt cán bộ, đảng viên tham dự. Phương 

pháp học tập, quán triệt từng bước được đổi 

mới, phù hợp với từng đối tượng, giúp đội 

ngũ cán bộ, đảng viên hiểu sâu kỹ và có hệ 

thống về những quan điểm, mục tiêu, nhiệm 

vụ và giải pháp nêu trong các nghị quyết, chỉ 

thị của Đảng. Tỉnh ủy chỉ đạo các ban tham 

mưu của cấp ủy phối hợp cùng trung tâm bồi 

dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố xây 

dựng kế hoạch đổi mới nội dung, nâng cao 

chất lượng công tác giảng dạy học tập lý 

luận chính trị tại cơ sở, nhất là kiến thức về 

xử lý tình huống. Hằng năm, tỉnh đều tổ chức 

bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán 

bộ, đảng viên xã, phường, thị trấn nhằm 

trang bị kiến thức và kinh nghiệm của người 

cán bộ cơ sở trong tình hình mới.  

Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức 

đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn 

đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 

chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự 

diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn 

với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí đạt được những kết 

quả tích cực. Đảng bộ tỉnh đã đưa việc học 

tập lý luận chính trị, nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ và nội dung Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 

05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 

31-KH/TU ngày 30-9-2016 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” vào tiêu chí đánh giá, phân loại chất 

lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có Hướng dẫn số 

36-HD/BTCTU ngày 18-7-2008 về phân 

công công tác cho đảng viên ở tất cả các loại 

hình TCCSĐ, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy 

trực thuộc tỉnh lãnh đạo thực hiện nghiêm 

quy định của Trung ương về việc đảng viên 

đang công tác giữ mối liên hệ và thực hiện 

nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kết quả thực 

hiện nhiệm vụ đảng viên và những nhận xét 

đánh giá của cấp ủy nơi cư trú là cơ sở để 

đánh giá chất lượng TCCSĐ, xếp loại đảng 

viên hằng năm.  

Để nâng cao chất lượng đảng viên và 

củng cố TCCSĐ, biện pháp được cấp ủy các 

cấp ở Bình Thuận quan tâm thực hiện là đẩy 

mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, 

từ đó phát huy đầy đủ hơn trách nhiệm của 

từng tập thể, cá nhân. Thực hiện Chỉ thị số 

10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và 

Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ 

chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi 

bộ”; ngày 7-6-2007, BTV Tỉnh ủy Bình Thuận 

ban hành Kế hoạch Số 20-KH/TU triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW. Trên cơ sở 

I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

B 
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đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành hướng 

dẫn để triển khai thực hiện. Sau khi có Nghị 

quyết số 22-NQ/TW của BCH Trung ương 

Đảng và Chương trình hành động số 15-

NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao năng 

lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và 

chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung 

cụ thể hóa nội dung hướng dẫn trên nhằm 

tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi 

bộ. Từ đó, việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt 

chi bộ đã đi vào nền nếp; quy trình sinh hoạt 

thực hiện bảo đảm theo hướng dẫn của cấp 

trên, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ, cấp 

ủy viên dự sinh hoạt cấp ủy khá cao, tinh 

thần trách nhiệm của đảng viên được nâng 

lên, phần lớn đảng viên hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao; tinh thần tự phê bình 

và phê bình trong sinh hoạt đảng có chuyển 

biến tốt hơn so với trước đây, việc phân 

công và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

đối với đảng viên được quan tâm hơn. Từ 

đó, chi bộ phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo 

trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

Sau đại hội đảng bộ, BTV cấp ủy cấp trên 

đều phân công nhiệm vụ cho các đồng chí 

ủy viên BTV trực tiếp phụ trách từng đảng 

bộ cơ sở để theo dõi, giúp cấp ủy cơ sở kịp 

thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những 

vấn đề bức xúc, nổi lên ở cơ sở. Định kỳ, 

các đồng chí thường trực cấp ủy, đồng chí 

ủy viên BTV cấp ủy cấp trên đều có chương 

trình làm việc với các cấp ủy xã, phường, thị 

trấn để kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện 

nhiệm vụ được giao. Kết quả và hiệu quả 

hoạt động của cấp ủy xã, phường, thị trấn 

được phân công phụ trách là một trong 

những tiêu chí cơ bản để đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của từng đồng chí ủy 

viên BTV cấp ủy cấp trên trực tiếp. 

Định kỳ hằng quý, các đồng chí ủy viên 

BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng 

Đảng tham dự sinh hoạt chi bộ định kỳ trong 

các loại hình tổ chức đảng để nắm bắt tình 

hình cơ sở. BTV Tỉnh ủy chỉ đạo các ban của 

Tỉnh ủy hằng tháng cử 2 đồng chí lãnh đạo 

các phòng chuyên môn tham dự sinh hoạt 

chi bộ định kỳ trong các loại hình tổ chức 

đảng. Ngoài ra, định kỳ hằng tháng, Thường 

trực Tỉnh ủy làm việc với ít nhất 1 cấp ủy xã, 

phường, thị trấn trong tỉnh để nắm bắt, giám 

sát tình hình hoạt động của hệ thống chính 

trị ở cơ sở; qua đó, trực tiếp giải quyết theo 

thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh kịp thời giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc của cơ sở.  

Công tác kiểm tra, giám sát được quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

khá toàn diện, chỉ ra những ưu điểm, khuyết 

điểm trong chỉ đạo, điều hành của các cấp 

ủy, tổ chức đảng; việc chấp hành nguyên tắc 

tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp 

ủy, cơ quan, đơn vị. Ủy ban kiểm tra cấp ủy 

phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên 

quan duy trì thường xuyên nhiệm vụ kiểm 

tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhất 

là việc phối hợp với các cơ quan bảo vệ 

pháp luật nhằm thu thập thông tin, kịp thời 

phát hiện dấu hiệu vi phạm… từ đó, công tác 

kiểm tra, giám sát theo định kỳ được duy trì 

và tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm; việc 

chấp hành Điều lệ Đảng, kiểm tra xử lý tổ 

chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi 

phạm được thực hiện tốt. 

Kết quả tích cực 

Với nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ, 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 

nhiều cấp ủy được nâng lên trên nhiều mặt; 

vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng 

đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị ở 

cơ sở được phát huy; đã lãnh đạo, chỉ đạo 

các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, 

đảng viên thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, 

nhiệm vụ được giao; nhiều tổ chức đảng giữ 

vững danh hiệu trong sạch vững mạnh hằng 

năm, được khen thưởng tiêu biểu cấp 

huyện, cấp tỉnh, góp phần củng cố, nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 

TCCSĐ. 

Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng 

viên ngày càng chặt chẽ hơn, qua đó kịp thời 

nhắc nhở, ngăn chặn, xử lý nghiêm các 

đảng viên có dấu hiệu vi phạm, từng bước 

nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên 
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trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp 

phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

chính trị của địa phương, đơn vị. Các 

nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng tiếp 

tục được giữ vững. Công tác tạo nguồn, kết 

nạp đảng viên tiếp tục được quan tâm chỉ 

đạo, hằng năm luôn hoàn thành vượt mức 

chỉ tiêu nghị quyết đề ra.  

Phần lớn cán bộ, đảng viên có ý thức tổ 

chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tư 

cách của người cán bộ, đảng viên, phát huy 

tinh thần trách nhiệm, thể hiện vai trò tiền 

phong, gương mẫu; tỷ lệ đảng viên hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt trên 

80%. Chất lượng TCCSĐ tiếp tục được duy 

trì; tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên bình quân chiếm 70% (trong đó trong 

sạch vững mạnh chiếm trên 45%). Từ đó, 

chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không 

ngừng được nâng lên, năng lực lãnh đạo, 

sức chiến đấu của TCCSĐ ngày càng nâng 

lên, phát huy tốt hơn vai trò “hạt nhân chính 

trị” ở cơ sở. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được 

một số cấp ủy, địa phương, đơn vị vận dụng, 

cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của cấp trên có 

lúc chưa sát hợp tình hình của địa phương, 

đơn vị mình dẫn đến chưa nâng cao được 

vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, đảng viên. 

Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi 

bộ nhiều nơi vẫn còn hạn chế. Nội dung sinh 

hoạt chi bộ ở một số nơi còn cứng nhắc, 

thiếu sinh động; đảng viên tham gia sinh 

hoạt còn thụ động, ít tham gia phát biểu, ngại 

va chạm, còn nể nang, xuê xoa; việc phân 

công, phân nhiệm của cấp ủy thiếu cụ thể; 

tính giáo dục, tính chiến đấu trong TCCSĐ 

và trong cán bộ, đảng viên chưa cao. Chất 

lượng tổ chức đảng một số nơi còn thấp, 

chậm chuyển biến; vai trò gương mẫu, đi 

đầu của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy có 

lúc, có việc thể hiện chưa rõ nét và phát huy 

chưa đúng mức; một số nơi, tổ chức đảng 

chưa thể hiện được vai trò là “hạt nhân chính 

trị”, nhất là trong việc giải quyết những khó 

khăn, yếu kém, những vấn để nổi cộm, tồn 

đọng kéo dài; có nơi buông lỏng lãnh đạo, 

thiếu kiểm tra, giám sát nên dẫn đến phát 

sinh những vấn đề nội bộ, phức tạp hoặc để 

tình trạng sai phạm kéo dài.   

Bài học kinh nghiệm 

Các cấp ủy phải thường xuyên quán triệt 

nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm 

của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chi bộ 

và cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan 

trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, 

sức chiến đấu của TCCSĐ, chất lượng đảng 

viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

chỉ đạo việc triển khai thực hiện. 

Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nâng 

cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện 

tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần 

tự phê bình và phê bình; coi đây là giải pháp 

quan trọng, hiệu quả để nâng cao năng lực 

lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất 

lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.  

Thường xuyên rà soát, bổ sung, bám sát 

quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, chuẩn 

bị tốt nội dung trước mỗi kỳ sinh hoạt cấp ủy, 

chi bộ, chú trọng giải quyết những vấn đề 

phát sinh trong phạm vi lãnh đạo, đảm bảo 

sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; xây dựng 

nghị quyết phù hợp tình hình đơn vị, địa 

phương để thực hiện. 

Cần xem trọng, nâng cao chất lượng kế 

hoạch, chương trình hành động thực hiện 

chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp ủy 

cấp trên, gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể, 

đầy đủ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ 

tổng kết việc thực hiện kế hoạch, chương 

trình hành động do cấp ủy đề ra. 

Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng 

cao kỹ năng, kinh nghiệm thực hiện nhiệm 

vụ xây dựng Đảng ở cơ sở, góp phần tích 

cực nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức 

đảng, các tổ chức mặt trận, đoàn thể trong 

hệ thống chính trị. 

P.Giang // 

http://www.xaydungdang.org.vn.- 2020 

(ngày 10 tháng 5) 

https://tcnn.vn/news/detail/47366/Binh-

Thuan-chu-trong-nang-cao-chat-luong-to-

chuc-co-so-dang-va-dang-vien.html 

https://tcnn.vn/news/detail/47366/Binh-Thuan-chu-trong-nang-cao-chat-luong-to-chuc-co-so-dang-va-dang-vien.html
https://tcnn.vn/news/detail/47366/Binh-Thuan-chu-trong-nang-cao-chat-luong-to-chuc-co-so-dang-va-dang-vien.html
https://tcnn.vn/news/detail/47366/Binh-Thuan-chu-trong-nang-cao-chat-luong-to-chuc-co-so-dang-va-dang-vien.html
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BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN THĂM BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI 
PHẬT GIÁO TỈNH 

gày 6/5, Đại tá Lê Văn Hội, Phó 
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
thăm, tặng quà Ban trị sự Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhân 
dịp Lễ Phật Đản 2020. 

Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận thăm, tặng quà Ban trị 
sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. 

Đại tá Lê Văn Hội chúc mừng các vị hòa 
thượng, đại đức, thượng tọa, tăng ni, phật 
tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình 
Thuận nhân dịp Lễ Phật Đản năm 2020 - 

Phật lịch 2564. LLVT tỉnh luôn gắn kết, tăng 
cường xây đắp tình quân dân nơi địa bàn 
đóng quân và mong muốn tăng ni, phật tử 
luôn đồng hành cùng chính quyền và LLVT 
tỉnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. 

Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh 
Bình Thuận khẳng định sẽ tiếp tục vận động 
các tăng ni, phật tử tích cực tham gia các 
cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu 
nước, luôn song hành cùng chính quyền và 
LLVT để giữ gìn an ninh chính tri, trật tự an 
toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc theo đúng 
phương châm “Đạo pháp, dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội”. 

                                               Duy Thỉnh 
// https://baoquankhu7.vn.- 2020  

(ngày 7 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-
binh-thuan-tham-ban-tri-su-giao-hoi-phat-

giao-tinh-491200725-0017927s34010gs

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

BỘ TỔNG THAM MƯU KIỂM TRA CÔNG TÁC QUÂN SỰ, 
QUỐC PHÒNG TẠI BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN  

gày 5-5, đoàn công tác Bộ Tổng 
Tham mưu do Trung tướng Ngô Minh 
Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng 

Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng 
đoàn, đã đến thăm, kiểm tra thực hiện nhiệm 
vụ công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng 
đầu năm 2020, tại Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận. 

Trung tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra sẵn sàng 
chiến đấu tại các phân đội thuộc Bộ CHQS tỉnh 
Bình Thuận. 

Qua kiểm tra thực tiễn và nghe lãnh đạo, 
chỉ huy báo cáo, Trung tướng Ngô Minh Tiến 
biểu dương, đánh giá, Đảng ủy Bộ CHQS 
tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự 
địa phương; xây dựng lực lượng dân quân 
tự vệ, lực lượng dự bị động viên có chất 
lượng tốt. Bộ CHQS tỉnh cũng chủ động phối 
hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, 
phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh địa 
bàn. 100% lực lượng được huấn luyện đúng 
quy định. Các phân đội luôn bảo đảm người 
và phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật trong 
tư thế SSCĐ, triển khai phương án chiến 
đấu nhanh, đúng ý định. Bộ CHQS tỉnh thực 
hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19, thành lập các khu cách ly phòng, 
chống dịch hiệu quả, góp phần đẩy lùi dịch 
bệnh trên địa bàn. 

N 

N 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-tham-ban-tri-su-giao-hoi-phat-giao-tinh-491200725-0017927s34010gs
https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-tham-ban-tri-su-giao-hoi-phat-giao-tinh-491200725-0017927s34010gs
https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-tham-ban-tri-su-giao-hoi-phat-giao-tinh-491200725-0017927s34010gs
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Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, 
đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng đề 
nghị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
tiếp tục quán triệt tốt các nghị quyết, chỉ thị, 
mệnh lệnh của các cấp về nhiệm vụ xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng 
tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc; 
tích cực tham mưu cho địa phương triển 
khai thực hiện hiệu quả công tác quân sự, 
quốc phòng địa phương trong các ban, 
ngành; duy trì nghiêm công tác SSCĐ; nắm 
chắc diễn biến tình hình tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền địa phương xử lý, hiệu quả 
các tình huống. Bộ CHQS tỉnh cũng cần tiếp 
tục nâng cao chất lượng huấn luyện, gắn 
huấn luyện, diễn tập theo phương án, tình 
huống; tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây 
dựng chính quy, nâng cao hiệu quả hoạt 

động công tác Đảng, công tác chính trị, công 
tác hậu cần, kỹ thuật trong các nhiệm vụ 
thường xuyên và đột xuất; tập trung chuẩn 
bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp. 

Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Tổng Tham 
mưu đã kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh Bình Thuận. 

 
Duy Thỉnh - Duy Hiển // 

https://www.qdnd.vn.- 2020 
 (ngày 5 tháng 5) 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-
ninh/tin-tuc/bo-tong-tham-muu-kiem-tra-

cong-tac-quan-su-quoc-phong-tai-bo-chqs-
tinh-binh-thuan-617061

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

CHÚC MỪNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH THUẬN 

hân dịp Đại lễ Phật đản năm 2020 - 
Phật lịch 2564, chiều 07/5, đoàn công 
tác của Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt 

Nam tỉnh Bình Thuận do đồng chí Lê Thị 
Bích Liên - Bí thư Tỉnh đoàn đã tổ chức đến 
thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam tỉnh. 

 

Trong thời gian qua, cùng với thanh niên 
trong toàn tỉnh, thanh niên Phật giáo đã tích 
cực tham gia vào các chương trình từ thiện 
nhằm góp phần chăm lo cho cuộc sống cộng 
đồng; tích cực tham gia các hoạt động 
phong trào do Đoàn, Hội các cấp trong toàn 
tỉnh tổ chức góp phần xây dựng hình ảnh 
thanh niên tôn giáo sống “Tốt đời, đẹp đạo”. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng 
chí Lê Thị Bích Liên -  Bí thư Tỉnh đoàn chúc 
mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam tỉnh Bình Thhuaanj và tăng ni, phật tử 
mạnh khỏe, hạnh phúc, đón mừng Phật Đản 
an lạc. 

Đồng chí cùng bày tỏ sự tin tưởng trong 
thời gian tới với đường hướng hành đạo 
đúng đắn, toàn thể thanh niên Phật tử sẽ tiếp 
tục chấp hành tốt đường lối chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước,vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc; tích cực tham gia thi đua yêu nước, phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, khẳng định 
rõ hơn nữa vai trò của thanh niên Phật tử 
trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

  

Quỳnh Trân  // http://doanthanhnien.vn.- 
2020 (ngày 10 tháng 5) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-viet-
nam/chuc-mung-giao-hoi-phat-giao-viet-

nam-tinh-binh-thuan 

N 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tong-tham-muu-kiem-tra-cong-tac-quan-su-quoc-phong-tai-bo-chqs-tinh-binh-thuan-617061
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tong-tham-muu-kiem-tra-cong-tac-quan-su-quoc-phong-tai-bo-chqs-tinh-binh-thuan-617061
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tong-tham-muu-kiem-tra-cong-tac-quan-su-quoc-phong-tai-bo-chqs-tinh-binh-thuan-617061
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tong-tham-muu-kiem-tra-cong-tac-quan-su-quoc-phong-tai-bo-chqs-tinh-binh-thuan-617061
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-viet-nam/chuc-mung-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh-binh-thuan
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-viet-nam/chuc-mung-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh-binh-thuan
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-viet-nam/chuc-mung-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh-binh-thuan
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CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC LẠI ĐỒN BIÊN PHÒNG 
LIÊN HƯƠNG 

gày 27-5, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình 
Thuận tổ chức Lễ công bố quyết định 
của Bộ Quốc phòng về tổ chức lại 

Đồn Biên phòng Liên Hương thành Đồn Biên 
phòng cửa khẩu cảng (CKC) Liên Hương. 
Dự lễ công bố có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, 
ngành địa phương, UBND huyện Tuy Phong 
và các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

Đại tá Đinh Văn Sáu, Chính ủy BĐBP Bình Thuận 
phát biểu, giao nhiệm vụ cho đơn vị. Ảnh: Đình 
Phú 

Là đơn vị phụ trách khu vực biên giới 
(KVBG) biển của 5 xã, thị trấn (Vĩnh Tân, 
Vĩnh Hảo, Phước Thể, Bình Thạnh và Liên 
Hương) thuộc huyện Tuy Phong, những 
năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 
Liên Hương luôn nỗ lực vượt qua mọi khó 
khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo 
vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển 
phụ trách, giữ vững ổn định về chính trị và 
trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng địa 
phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 
hình mới, ngày 29-4-2020, Bộ Quốc phòng 
đã có Quyết định số 1408/QĐ-BQP về việc 
tổ chức lại Đồn Biên phòng Liên Hương 
thành Đồn Biên phòng CKC Liên Hương. 
Đây là cơ sở để đơn vị phát huy hơn nữa về 
chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn trong 
thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng, 
đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát hoạt 
động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu của 
người, hàng hóa, phương tiện tại khu vực 

Cảng Vĩnh Tân và nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 
hoạt động, phát triển. 

Các đại biểu tham dự lễ công bố. Ảnh: Đình Phú 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đinh Văn Sáu, 
Chính ủy BĐBP Bình Thuận yêu cầu toàn 
thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKC 
Liên Hương nhanh chóng ổn định tổ chức, 
xác định tốt trách nhiệm, triển khai đồng bộ 
các biện pháp công tác Biên phòng; tham 
mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và 
Huyện ủy, UBND huyện Tuy Phong có các 
chủ trương, biện pháp quản lý, bảo vệ chủ 
quyền khu vực cửa khẩu, vùng nước cảng 
Vĩnh Tân theo quy định của pháp luật; tăng 
cường tuần tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ 
hoạt động của người, phương tiện khu vực 
cửa khẩu; phối hợp chặt chẽ với các lực 
lượng nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu 
quả với các loại tội phạm; thực hiện tốt cải 
cách hành chính, hướng dẫn, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các công ty, doanh nghiệp, các 
chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện khai báo 
điện tử xuất nhập cảnh, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. 

 

Đình Phú // 
https://www.bienphong.com.vn.- 2020 

(ngày 28 tháng 5) 

https://www.bienphong.com.vn/cong-bo-
quyet-dinh-to-chuc-lai-don-bien-phong-lien-

huong-post429303.html 

 

N 

https://www.bienphong.com.vn/cong-bo-quyet-dinh-to-chuc-lai-don-bien-phong-lien-huong-post429303.html
https://www.bienphong.com.vn/cong-bo-quyet-dinh-to-chuc-lai-don-bien-phong-lien-huong-post429303.html
https://www.bienphong.com.vn/cong-bo-quyet-dinh-to-chuc-lai-don-bien-phong-lien-huong-post429303.html
https://www.bienphong.com.vn/cong-bo-quyet-dinh-to-chuc-lai-don-bien-phong-lien-huong-post429303.html
https://www.bienphong.com.vn/cong-bo-quyet-dinh-to-chuc-lai-don-bien-phong-lien-huong-post429303.html
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ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHÒNG THAM MƯU (BÌNH THUẬN) 
NHIỆM KỲ 2020 – 2025 

rong 2 ngày 21-22/5, Đảng bộ Phòng 
Tham mưu, Đảng bộ Quân sự tỉnh 
Bình Thuận tổ chức Đại hội lần thứ 15 

(nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đại tá Nguyễn Anh 
Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng 
Bộ CHQS tỉnh đến dự. 

Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu ra mắt 
đại hội. 

Công tác xây dựng khu vực phòng thủ, 
xây dựng lực lượng, tuyển quân, huấn 
luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính 
quy, duy trì kỷ luật, năm tình hình địa bàn 
trong LLVT tỉnh thời gian qua được nâng lên, 
đây là kết quả của công tác làm tham mưu, 
tổ chức thực hiện của Đảng ủy Phòng Tham 
mưu trong suốt nhiệm kỳ qua. 

Trực sẵn sàng chiến đấu luôn được duy 
trì; giáo dục quốc phòng, đào tạo cán bộ cơ 
sở và công tác huấn luyện, thực hiện nghiêm 
túc, chất lượng tốt. Hàng năm 100% bộ đội 
thường trực được huấn luyện, lực lượng 
dân quân tự vệ, dự bị động viên huấn luyện 
đạt 100% chỉ tiêu, đúng nội dung, chương 

trình, kết quả huấn luyện năm sau luôn cao 
hơn năm trước. 

Nhiệm kỳ qua Đảng bộ kết nạp được 44 
đảng viên mới, đạt 146% chỉ tiêu. Bình xét 
đánh giá kết quả hàng năm có trên 95% 
đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 
Đảng bộ Phòng nhiều năm liền đạt TSVM 
tiêu biểu 

Phương hướng, mục tiêu chủ yếu để lãnh 
đạo Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, 
được đại hội tập trung thảo luận làm rõ. 
Trong đó nâng cao chất lượng huấn luyện 
chiến đấu, hiệp đồng chiến đấu, hướng dẫn, 
chỉ đạo công tác diễn tập, tham mưu xây 
dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây 
dựng lực lượng vũ trang, dân quân biển 
được đặt lên hàng đầu. 

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa 
mới gồm 9 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi 
dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII 
nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 36 đồng chí. 

                                                
Duy Thỉnh //  

https://baoquankhu7.vn.- 2020 
 (ngày 25 tháng 5)  

https://baoquankhu7.vn/dai-hoi-dang-bo-
phong-tham-muu-binh-thuan-nhiem-ky-

2020-2025-1349342206-0018187s34410gs 

 

 

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

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN 
LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 

gày 29 - 30/5, Đảng bộ Quân sự 
huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận tổ 
chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 

2020 - 2025.  

Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện tình hình 
địa bàn còn nhiều diễn biến phức tạp song 
Đảng bộ Quân sự huyện thực hiện tốt nhiệm 
vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng. 
Công tác SSCĐ được duy trì nghiêm túc; 

công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng 
ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ dân quân tự 
vệ đạt 1,66% so với dân số. 

Hàng năm, công tác tuyển chọn và gọi 
thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, trong 
đó tỷ lệ đảng viên nhập ngũ từ 2% trở 
lên. Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn chủ 
động, tích cực tham gia phòng chống thiên 
tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống dịch 

T 

N 

https://baoquankhu7.vn/dai-hoi-dang-bo-phong-tham-muu-binh-thuan-nhiem-ky-2020-2025-1349342206-0018187s34410gs
https://baoquankhu7.vn/dai-hoi-dang-bo-phong-tham-muu-binh-thuan-nhiem-ky-2020-2025-1349342206-0018187s34410gs
https://baoquankhu7.vn/dai-hoi-dang-bo-phong-tham-muu-binh-thuan-nhiem-ky-2020-2025-1349342206-0018187s34410gs
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bệnh. Thực hiện có hiệu quả công tác chính 
sách hậu phương Quân đội, phong trào xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

Thượng tá Trần Hữu Nhân, Phó CHT - TMT, Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận phát biểu tại đại hội. 

Đại hội tập trung thảo luận, xác định 
phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 
và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 – 2025, 

bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện 
gồm 6 đồng chí.  

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. 

Trọng Nhân // 
https://baoquankhu7.vn.- 2020 

 (ngày 31 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/dai-hoi-dang-bo-
quan-su-huyen-bac-binh-tinh-binh-thuan-

lan-thu-ix-nhiem-ky-2020-2025-514222671-
0018287s34410gs 

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

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN HÀM TÂN, TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 13/5, Đảng bộ quân sự huyện 
Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận tổ chức 
Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 

2025. 

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Quân sự 
huyện Hàm Tân tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền thực hiện nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng địa phương đạt kết quả, nhất là 
xây dựng tiềm lực quốc phòng và khu vực 
phòng thủ ngày càng vững chắc. Lãnh đạo 
duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến 
đấu; tổ chức thành công diễn tập khu vực 
phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu 
phòng thủ 100% xã, thị trấn. 

Hoàn thành tốt công tác tuyển quân, huấn 
luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng an ninh. Chủ động, tích cực tham gia 
phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và 
phòng, chống dịch bệnh đạt kết quả tốt; thực 
hiện có hiệu quả công tác chính sách hậu 
phương Quân đội, phong trào xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn. 

Ban chấp hành mới ra mắt đại hội. 

Đại hội xác định phương hướng, mục 
tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo 
nhiệm kỳ 2020 – 2025, thảo luận góp ý vào 
dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của 
Đảng; dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại 
hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Tân lần thứ 
XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội bầu Ban 
chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 
gồm 7 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại 
hội đại biểu Đảng bộ huyện. 

Duy Thỉnh // https://baoquankhu7.vn/.- 
2020 (ngày 14 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/dai-hoi-dang-bo-
quan-su-huyen-ham-tan-tinh-binh-thuan-

1915959849-0018034s34410gs

N 

https://baoquankhu7.vn/dai-hoi-dang-bo-quan-su-huyen-bac-binh-tinh-binh-thuan-lan-thu-ix-nhiem-ky-2020-2025-514222671-0018287s34410gs
https://baoquankhu7.vn/dai-hoi-dang-bo-quan-su-huyen-bac-binh-tinh-binh-thuan-lan-thu-ix-nhiem-ky-2020-2025-514222671-0018287s34410gs
https://baoquankhu7.vn/dai-hoi-dang-bo-quan-su-huyen-bac-binh-tinh-binh-thuan-lan-thu-ix-nhiem-ky-2020-2025-514222671-0018287s34410gs
https://baoquankhu7.vn/dai-hoi-dang-bo-quan-su-huyen-bac-binh-tinh-binh-thuan-lan-thu-ix-nhiem-ky-2020-2025-514222671-0018287s34410gs
https://baoquankhu7.vn/dai-hoi-dang-bo-quan-su-huyen-ham-tan-tinh-binh-thuan-1915959849-0018034s34410gs
https://baoquankhu7.vn/dai-hoi-dang-bo-quan-su-huyen-ham-tan-tinh-binh-thuan-1915959849-0018034s34410gs
https://baoquankhu7.vn/dai-hoi-dang-bo-quan-su-huyen-ham-tan-tinh-binh-thuan-1915959849-0018034s34410gs
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ĐẢNG BỘ PHÒNG CHÍNH TRỊ, BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN 
NHIỆM KỲ 2020 – 2025 

rong 2 ngày 22-23/5, Đảng bộ Phòng 
Chính trị, Đảng bộ Quân sự tỉnh Bình 
Thuận tổ chức Đại hội lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Chính trị ra mắt 
đại hội. 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng Chính trị 
tham mưu cho Đảng ủy Quân sự tỉnh triển 
khai thực hiện mô hình “Học tập chi bộ bạn”; 
mô hình “LLVT tỉnh tăng cường đoàn kết với 
dân tộc, tôn giáo”, “Chủ tịch cấp xã tham gia 
chi bộ quân sự” đã tạo ra khởi sắc về công 
tác xây dựng Đảng và nâng cao công tác 
dân vận, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng ở cơ sở. 

Đảng bộ Phòng Chính trị giữ vững danh 
hiệu Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu 

biểu cấp tỉnh 23 năm liên tục, từ năm 1997 
đến nay. Chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng LLVT 
tỉnh vững mạnh về chính trị, nâng cao chất 
lượng hoạt động, sức chiến đấu của tổ chức 
Đảng trong LLVT tỉnh, nhất là đảng viên 
trong dân quân tự vệ, quân dự bị động viên 
được đại hội tập trung đánh giá, rút ra bài 
học kinh nghiệm và đề ra các chỉ tiêu, biện 
pháp phù hợp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đại hội đề ra giải pháp để tiếp tục phát 
huy tốt chức năng làm tham mưu cho Đảng 
ủy Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo các mặt 
công tác Đảng, công tác chính trị trong LLVT 
tỉnh. 

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ 
phòng gồm 7 đồng chí và đoàn đại biểu đi 
dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII 
gồm 18 đồng chí. 

                                                                  
                  Duy Thỉnh // 

https://baoquankhu7.vn.- 2020  
(ngày 25 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/dang-bo-phong-
chinh-tri-bo-chqs-tinh-binh-thuan-nhiem-ky-

2020-2025--2072800327-
0018186s34410gs

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

DIỄN TẬP HUY ĐỘNG NHÂN LỰC, TÀU THUYỀN VÀ PHƯƠNG TIỆN 
DÂN SỰ THEO NGHỊ ĐỊNH 30 VÀ NGHỊ ĐỊNH 130 CỦA CHÍNH PHỦ 

gày 11/5, UBND tỉnh Bình Thuận tổ 
chức diễn tập huy động nhân lực, tàu 
thuyền và phương tiện dân sự tham 

gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các 
vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam theo Nghị định 30/2010/NĐ-
CP và Nghị định 130/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ. 

Quang cảnh hội nghị. 

T 

N 

https://baoquankhu7.vn/dang-bo-phong-chinh-tri-bo-chqs-tinh-binh-thuan-nhiem-ky-2020-2025--2072800327-0018186s34410gs
https://baoquankhu7.vn/dang-bo-phong-chinh-tri-bo-chqs-tinh-binh-thuan-nhiem-ky-2020-2025--2072800327-0018186s34410gs
https://baoquankhu7.vn/dang-bo-phong-chinh-tri-bo-chqs-tinh-binh-thuan-nhiem-ky-2020-2025--2072800327-0018186s34410gs
https://baoquankhu7.vn/dang-bo-phong-chinh-tri-bo-chqs-tinh-binh-thuan-nhiem-ky-2020-2025--2072800327-0018186s34410gs
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Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận triển khai các quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ. 

Cuộc diễn tập được xây dựng trên cơ sở 
thực hiện việc vận hành cơ chế theo Nghị 
định 30 và Nghị định 130 của Chính phủ, 
Thông tư số 153/TT – BQP ngày 30/6/2016 
của Bộ Quốc phòng và Quyết định của 
UBND tỉnh về huy động nhân lực, tàu thuyền 
và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ 
quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Tham gia cuộc diễn tập đợt này, tỉnh Bình 
Thuận đã huy động 160 ngư dân, 16 cán bộ 
địa phương xã, phường; 16 đồng chí cán bộ 
Biên phòng tỉnh; 16 tàu công suất từ 300CV 
trở lên đảm bảo các thông số kỹ thuật bàn 
giao cho Vùng 2 Hải quân. Nội dung diễn tập 
gồm 2 giai đoạn: Tổ chức chuẩn bị huy động 
và thực binh huy động nhân lực, tàu thuyền 
và phương tiện dân sự. 

Bộ CHQS tỉnh triển khai chuyển trạng thái sẵn 
sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao. 

Thông qua diễn tập góp phần rèn luyện 
nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của 
lực lượng vũ trang địa phương; trình độ 
tham mưu tác chiến, chỉ huy, xử trí tình 
huống của cán bộ các cấp, tổ chức chuẩn bị 
và thực hành tác chiến phòng thủ, góp phần 
xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng 
vững chắc. 

Ngọc Tuân – Nguyễn Hoàng // 
https://baoquankhu7.vn.- 2020  

(ngày 11 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/tinh-binh-thuan-
dien-tap-huy-dong-nhan-luc-tau-thuyen-va-
phuong-tien-dan-su-theo-nghi-dinh-30-va-
nghi-dinh-130-cua-chinh-phu-192617972-

0017985s34910gs

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

ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM NHIỀU VỊ TRÍ MỚI Ở CÔNG AN 
BÌNH THUẬN 

goài việc bộ trưởng Bộ Công an ký 
quyết định về nhân sự, giám đốc 
Công an Bình Thuận cũng ra nhiều 

quyết định bổ nhiệm, điều động. 

 
Lễ công bố của bộ trưởng Bộ Công an. 

Sáng 14-5, Công an tỉnh Bình Thuận tổ 
chức công bố quyết định của bộ trưởng Bộ 
Công an về công tác cán bộ. 

Cụ thể, bộ trưởng Bộ Công an đã ban 
hành quyết định điều động: 

Thượng tá Nguyễn Đức Hiện, Trưởng 
phòng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ 
an ninh Tổ quốc, đến nhận công tác và giữ 
chức vụ trưởng phòng Phòng An ninh đối 
nội. 

Đại tá Trần Đình Thiện, Trưởng Công an 
huyện Hàm Tân, đến nhận công tác và giữ 

N 

https://baoquankhu7.vn/tinh-binh-thuan-dien-tap-huy-dong-nhan-luc-tau-thuyen-va-phuong-tien-dan-su-theo-nghi-dinh-30-va-nghi-dinh-130-cua-chinh-phu-192617972-0017985s34910gs
https://baoquankhu7.vn/tinh-binh-thuan-dien-tap-huy-dong-nhan-luc-tau-thuyen-va-phuong-tien-dan-su-theo-nghi-dinh-30-va-nghi-dinh-130-cua-chinh-phu-192617972-0017985s34910gs
https://baoquankhu7.vn/tinh-binh-thuan-dien-tap-huy-dong-nhan-luc-tau-thuyen-va-phuong-tien-dan-su-theo-nghi-dinh-30-va-nghi-dinh-130-cua-chinh-phu-192617972-0017985s34910gs
https://baoquankhu7.vn/tinh-binh-thuan-dien-tap-huy-dong-nhan-luc-tau-thuyen-va-phuong-tien-dan-su-theo-nghi-dinh-30-va-nghi-dinh-130-cua-chinh-phu-192617972-0017985s34910gs
https://baoquankhu7.vn/tinh-binh-thuan-dien-tap-huy-dong-nhan-luc-tau-thuyen-va-phuong-tien-dan-su-theo-nghi-dinh-30-va-nghi-dinh-130-cua-chinh-phu-192617972-0017985s34910gs
https://plo.vn/tags/IELhu5kgVHLGsOG7n25nIELhu5kgQ8O0bmcgQW4=/bo-truong-bo-cong-an.html
https://plo.vn/tags/IELhu5kgVHLGsOG7n25nIELhu5kgQ8O0bmcgQW4=/bo-truong-bo-cong-an.html
https://image.plo.vn/w800/Uploaded/2020/yqdxwpwjv/2020_05_14/congan_ivue.jpg
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chức vụ trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều 
tra tội phạm về trật tự xã hội. 

Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng 
Công an huyện Tuy Phong, đến nhận công 
tác và giữ chức vụ trưởng Công an TP Phan 
Thiết. 

Đại tá Trương Văn Giáo, Trưởng Công an 
huyện Phú Quý, đến nhận công tác và giữ 
chức vụ chánh Thanh tra công an tỉnh. 

Đại tá Võ Văn Hiệp, Trưởng Công an 
huyện Đức Linh, đến nhận công tác và giữ 
chức vụ trưởng phòng Phòng Quản lý xuất 
nhập cảnh. 

Thượng tá Nguyễn Xuân Huy, Phó Chánh 
Thanh tra công an tỉnh, đến nhận công tác 
tại Phòng Công tác đảng và công tác chính 
trị để giữ chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Đảng ủy công an tỉnh nhiệm kỳ 
2015-2020. 

Đại tá Nguyễn Văn Loan, Trưởng Công 
an huyện Tánh Linh, đến nhận công tác và 
giữ chức vụ trưởng phòng Phòng Cảnh sát 
điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, 
buôn lậu.  

Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định bổ 
nhiệm: 

Trung tá Đặng Ái Ly, Phó Trưởng phòng 
Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, 
giữ chức vụ trưởng phòng Phòng Công tác 
Đảng và công tác chính trị. 

Thượng tá Ung Chiêu Thành, Phó 
Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về trật tự xã hội, đến nhận công tác và 
giữ chức vụ trưởng Công an huyện Đức 
Linh. 

Thượng tá Nguyễn Quang Hương, Phó 
Trưởng phòng Phòng An ninh đối nội, đến 
nhận công tác và giữ chức vụ trưởng Công 
an huyện Hàm Tân. 

Thượng tá Văn Thị Thanh Hải, Phó 
Trưởng phòng Phòng Công tác Đảng và 
công tác chính trị, đến nhận công tác và giữ 
chức vụ trưởng phòng Phòng Xây dựng 
phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Thượng tá Lê Anh Trọng, Phó Trưởng 
phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về 

ma túy, đến nhận công tác và giữ chức vụ 
trưởng Công an huyện Tuy Phong. 

Thượng tá Trần Văn Sơn, Phó Trưởng 
phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về 
tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, đến nhận 
công tác và giữ chức vụ trưởng Công an 
huyện Tánh Linh. 

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tá Trần Văn 
Toản, Giám đốc công an tỉnh, đã chúc mừng 
các cá nhân đã được bộ trưởng Bộ Công an 
điều động, bổ nhiệm lần này. 

Đại tá Trần Văn Toản cũng yêu cầu 13 sĩ 
quan khi về nhận công tác tại đơn vị mới cần 
nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học 
tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để đáp 
ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ mới. Đồng 
thời, quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ 
đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. 

Giám đốc công an tỉnh cũng cho biết việc 
điều động cán bộ nhằm tăng cường công tác 
lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng lực lượng Công 
an Bình Thuận trong sạch, vững mạnh, đảm 
bảo thực hiện đạt hiệu quả công tác giữ gìn 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm 
chế các loại tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh. 

 
Đại tá Trần Văn Toản tặng hoa chúc mừng 
các nhân sự mới. 

Theo ông, xây dựng đội ngũ cán bộ công 
an xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 
bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an 
toàn xã hội trước mắt cũng như lâu dài, quán 
triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm 
chỉ đạo, chủ trương của Trung ương Đảng 
và Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh 
ủy về chiến lược cán bộ. Công tác đánh giá, 
bố trí, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ theo 
phương châm "từ việc chọn người”, coi 
trọng cả "Đức" và "Tài”, trong đó lấy "Đức” 

https://plo.vn/tags/IMSQ4bqhaSBUw6EgVHLhuqduIFbEg24gVG_huqNu/dai-ta-tran-van-toan.html
https://plo.vn/tags/TmjDom4gc-G7sSBt4bubaQ==/nhan-su-moi.html
https://image.plo.vn/w800/Uploaded/2020/yqdxwpwjv/2020_05_14/ccc_bkii.jpg
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làm gốc; bố trí cán bộ phải phù hợp với năng 
lực, sở trường và chuyên môn nghiệp vụ. 

Trước đó, giám đốc Công an Bình Thuận 
cũng ký các quyết định bổ nhiệm, điều động: 

Trung tá Trịnh Sơn Hùng, Đội trưởng Đội 
khám nghiệm hiện trường Phòng Kỹ thuật 
hình sự, giữ chức vụ phó Phòng Kỹ thuật 
hình sự. 

Thiếu tá Đinh Xuân Hiếu, Đội trưởng Đội 
giám định Phòng Kỹ thuật hình sự, giữ chức 
vụ phó Phòng Kỹ thuật hình sự. 

Trung tá Bá Xuân Nên, Trưởng Công an 
thị trấn Phan Rí Cửa, giữ chức phó Công an 
huyện Tuy Phong. 

Trung tá Trịnh Văn Tú, Đội trưởng Đội An 
ninh Công an thị xã La Gi, giữ chức phó 
Công an thị xã La Gi. 

Trung tá Trần Lưu Phương, Trạm trưởng 
Trạm CSGT Hàm Tân, giữ chức phó Phòng 
CSGT Công an Bình Thuận. 

Trung tá Hà Văn Hiền, Đội trưởng Đội 
tổng hợp, giữ chức phó Công an huyện Hàm 
Thuận Nam. 

Thượng tá Võ Văn Minh giữ chức vụ phó 
Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ 
trợ tư pháp. 

Thượng tá Võ Đức Thành giữ chức phó 
Phòng An ninh chính trị nội bộ và Trung tá 
Phạm Đức Bình giữ chức phó Phòng Cảnh 
sát điều tra tội phạm ma túy. 

Trung tá Phạm Văn Yến giữ chức vụ phó 
giám thị Trại giam công an tỉnh; Trung tá 
Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ phó Phòng 
An ninh đối nội. 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2020 
(ngày 14 tháng 5) 

https://plo.vn/thoi-su/dieu-dong-bo-
nhiem-nhieu-vi-tri-moi-o-cong-an-binh-

thuan-912463.html 

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

HĐND TỈNH BÌNH THUẬN THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT 
QUAN TRỌNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI  

rong hai ngày 8-9/5, Hội đồng nhân 
dân tỉnh Bình Thuận khóa X đã tổ 
chức kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ 5) 

nhiệm kỳ 2016-2021, thông qua các Nghị 
quyết có ý nghĩa quan trọng và giải quyết 
những vấn đề bức xúc hiện nay, góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.  

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X cho 
biết: Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh 
tập trung xem xét các tờ trình của Ủy ban 
nhân dân tỉnh để ban hành các Nghị quyết 
nhằm kịp thời cụ thể hóa các quy định pháp 
luật, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách 
của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho 
công tác điều hành của Ủy ban nhân dân 
tỉnh; đồng thời giải quyết kịp thời những vấn 
đề bức xúc của địa phương, góp phần quan 
trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của 
tỉnh Bình Thuận. 

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh đã thông qua 10 Nghị quyết quan 

trọng gồm: Giao quyết định chủ trương đầu 
tư một số dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh; 
phê duyệt chủ trương đầu tư các Dự án 
đường Hàm Kiệm đi Tiến Thành (đoạn từ 
Quốc lộ 1A đến đường ĐT.719B), Dự án 
nâng cấp đường Đông Hà - Gia Huynh 
(huyện Đức Linh), Dự án làm mới đường 
trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê 
Gà, Dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội 
tại xã Tiến Lợi (thành phố Phan Thiết), Dự 
án hệ thống thoát nước ngoài hàng rào Cụm 
công nghiệp Nghĩa Hòa (huyện Hàm Tân), 
các dự án kè biển trên địa bàn tỉnh; điều 
chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà 
trung tâm Đài truyền hình Bình Thuận; về 
việc cấp kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp 
đối với người hoạt động không chuyên trách 
cấp xã và thôn, khu phố năm 2020... 

Dịp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình 
Thuận đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Ủy 
viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-
2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Chỉnh, 
nguyên Giám đốc Sở Nội vụ do nghỉ hưu; 

T 

https://plo.vn/thoi-su/dieu-dong-bo-nhiem-nhieu-vi-tri-moi-o-cong-an-binh-thuan-912463.html
https://plo.vn/thoi-su/dieu-dong-bo-nhiem-nhieu-vi-tri-moi-o-cong-an-binh-thuan-912463.html
https://plo.vn/thoi-su/dieu-dong-bo-nhiem-nhieu-vi-tri-moi-o-cong-an-binh-thuan-912463.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 5 năm 2020                           __             -15- 
 

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

ông Nguyễn Hồng Hải, nguyên Giám đốc Sở 
Giao thông Vận tải do chuyển đổi vị trí công 
tác; ông Phan Công Ngôn, nguyên Chỉ huy 
trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do chuyển 
công tác chờ chế độ nghỉ hưu. 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận đã 
tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy 
ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối 
với ông Đỗ Thái Dương - Giám đốc Sở Nội 

vụ và ông Nguyễn Anh Nghĩa - Chỉ huy 
trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn.- 
2020 (ngày 9 tháng 5)| 

https://baotintuc.vn/chinh-tri/hdnd-tinh-
binh-thuan-thong-qua-cac-nghi-quyet-quan-

trong-thuc-day-phat-trien-kinh-texa-hoi-
20200509115950239.htm 

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

NHIỀU BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CHI BỘ QUÂN SỰ VỮNG MẠNH 

hững năm qua, tỉnh Bình Thuận luôn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng (QS, QP). Một trong 

những kinh nghiệm mà địa phương rút ra là: 
Quan tâm xây dựng chi bộ quân sự (CBQS) 
xã, phường, thị trấn vững mạnh, lãnh đạo tốt 
công tác QS, QP tại cơ sở. 

Dân quân tỉnh Bình Thuận tham gia diễn tập bờ 
biển năm 2019. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo 

Phường Đức Long, TP Phan Thiết, Bình 
Thuận có nhiều ngư dân đi biển, trình độ, 
nhận thức pháp luật còn hạn chế, đời sống 
bà con còn nhiều khó khăn. Lợi dụng những 
vấn đề này, các thế lực thù địch dùng nhiều 
thủ đoạn kích động, lôi kéo, móc nối, khiến 
tình hình an ninh có thời điểm phức tạp, nhất 
là vụ gây rối làm mất an ninh trật tự hồi tháng 
6-2018. Nhận rõ tình hình đó, CBQS 
phường Đức Long lãnh đạo xây dựng Ban 
CHQS phường vững mạnh, kịp thời tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác QS, 
QP địa phương. Nhờ đó, phường Đức Long 
xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) 

đạt 1,4% dân số, lực lượng dự bị động viên 
(DBĐV) vững mạnh. 

Đồng chí Mai Thị Liên, Bí thư Đảng ủy, Bí 
thư CBQS phường Đức Long, tâm đắc: 
“Trên cơ sở nghị quyết lãnh đạo của CBQS 
phường sát đúng, tôi đã đề xuất và cùng tập 
thể Đảng ủy phường đưa ra các nội dung, 
biện pháp lãnh đạo, huy động cả hệ thống 
chính trị vào cuộc để thực hiện tốt công tác 
QS, QP địa phương. Năm 2018 và 2019, 
LLVT phường Đức Long là một trong những 
đơn vị điển hình tiên tiến của LLVT TP Phan 
Thiết”. 

Hoạt động của CBQS phường Đức Long 
là một trong những ví dụ cụ thể về nâng cao 
năng lực lãnh đạo của CBQS xã, phường, 
thị trấn đối với công tác QS, QP địa phương 
mà chúng tôi tìm hiểu ở tỉnh Bình Thuận. 

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh 
Bình Thuận chủ động tham mưu cho Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây 
dựng CBQS xã, phường, trị trấn TSVM gắn 
với xây dựng đội ngũ cán bộ địa phương, có 
cơ cấu, tổ chức phù hợp.  

Các CBQS xã, phường, thị trấn luôn là hạt 
nhân lãnh đạo, tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền làm tốt công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng cho cán bộ, chiến sĩ DQTV, chú trọng 
phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ, làm nòng cốt xây dựng LLVT 
cấp xã vững mạnh. 

Đến nay, tỉnh Bình Thuận xây dựng lực 
lượng DQTV chiếm 1,5% dân số, đảng viên 
đạt 25,4%; đảng viên trong lực lượng DBĐV 
đạt 10,1%; xây dựng được 127 CBQS cấp 
xã, trong đó hơn 83% chi bộ có chi ủy. Từ 

N 
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năm 2018 đến nay, LLVT các xã, phường, 
thị trấn phối hợp phát hiện, bắt giữ 65 đối 
tượng gây rối an ninh; ngăn chặn tán phát 
nhiều tài liệu phản động, giữ vững an ninh 
chính trị từ cơ sở. 

Duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh 
hoạt 

Thời gian trước, trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận vẫn có CBQS xã, phường chưa duy 
trì tốt nền nếp chế độ sinh hoạt. Đây là một 
trong những nguyên nhân dẫn đến việc lãnh 
đạo công tác QS, QP hiệu quả chưa cao, 
chưa phát huy tốt vai trò đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, nhất là việc thực hiện chức trách 
của đội ngũ cán bộ, chính trị viên, chính trị 
viên phó Ban CHQS xã, phường. 

Từ tình hình đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh 
Bình Thuận phối hợp với cấp ủy địa phương 
triển khai thực hiện tốt kế hoạch thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây 
dựng Đảng và kế hoạch tiếp tục nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức cơ sở Đảng, chi bộ, gắn với nâng cao 
chất lượng cán bộ, đảng viên. Từng CBQS 
xã, phường, thị trấn có nghị quyết lãnh đạo, 
kế hoạch thực hiện cụ thể; cán bộ, đảng viên 
có kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, thường 
xuyên tự phê bình và phê bình. 

Từ thực tiễn nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ 
CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh Bình Thuận lãnh đạo, chỉ đạo xây 
dựng, nhân rộng hiệu quả mô hình “Học tập 
chi bộ bạn”, qua đó nâng cao chất lượng 
sinh hoạt Đảng của các CBQS xã, phường, 
thị trấn. Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy 
quân sự các huyện, thành phố có kế hoạch 
phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt tại 
CBQS, qua đó nắm được những khó khăn, 
vướng mắc, kịp thời có biện pháp giúp đỡ 
khắc phục hạn chế.  

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp các 
ban, ngành địa phương tổ chức tập huấn 
CTĐ, CTCT gắn với tổ chức hội thi bí thư chi 
bộ giỏi, chính trị viên Ban CHQS xã giỏi góp 
phần nâng cao chất lượng hoạt động của 
CBQS ở địa phương... 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư 
Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Thuận, khẳng 
định: Thời gian qua, các CBQS xã, phường, 
thị trấn trong tỉnh thực hiện có nền nếp công 
tác sinh hoạt Đảng, góp phần để chi bộ lãnh 
đạo tốt công tác QS, QP tại cơ sở. 

Thỉnh Hiển // 
https://baoquankhu7.vn/.- 2020  

(ngày 15 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/tinh-binh-thuan-
nhieu-bien-phap-xay-dung-chi-bo-quan-su-

vung-manh--1683360235-
0018043s34010gs 

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

QUÂN KHU KIỂM TRA CÔNG TÁC HẬU CẦN BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ 
TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 27 tháng 5, Đoàn công tác Quân 
khu 7 do Thiếu tướng Nguyễn 
Trường Thắng, Phó Tư lệnh Quân 

khu 7 làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác 
hậu cần, tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của 
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận. 

Trong công tác hậu cần sẵn sàng chiến 
đấu và khu vực phòng thủ, thường xuyên 
điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn 
kiện hậu cần sẵn sàng chiến đấu. Tham 
mưu kiện toàn Hội đồng cung cấp khu vực 
phòng thủ tỉnh và tiếp tục triển khai Đề án 
qui hoạch, xây dựng căn cứ Hậu cần – Kỹ 

thuật khu vực phòng thủ cấp tỉnh và huyện 
theo kế hoạch. 

Đàn dê trong khu tăng gia sản xuất tập trung Bộ 
chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận 

N 
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Đối với công tác bảo đảm hậu cần thường 
xuyên đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi nhu 
cầu vật chất hậu cần cho đơn vị thực hiện 
nhiệm vụ. 

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-
19, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã xây dựng, 
triển khai, ban hành các văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn thực hiện tốt công tác phòng, 
chống dịch bệnh. Đồng thời chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị, địa phương tăng cường công 
tác tuyên truyền, thông tin các biện pháp 
phòng ngừa và bảo đảm vật tư y tế. 
Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra đánh giá 
cao những công việc mà ngành hậu cần Bộ 
chỉ huy quân sự tỉnh đã đạt được trong thời 
gian qua. Trong đó, quán triệt tốt các chỉ thị, 
mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu về đảm 
bảo công tác hậu cần. Cơ quan hậu cần 
chuẩn bị tốt các loại văn kiện sẵn sàng chiến 
đấu và kế hoạch bảo đảm hậu cần cho lực 
lượng vũ trang tỉnh. 

Đoàn công tác kiểm tra xây dựng doanh trại xanh, 
sạch, đẹp 

Tham mưu địa phương hỗ trợ kinh phí, 
kết hợp nguồn lực của đơn vị đầu tư củng 
cố, xây dựng cảnh quan môi trường ở các 
cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang 
tỉnh. Bảo đảm đầy đủ doanh cụ, vật chất sinh 
hoạt cho các đơn vị, địa phương. 

Tổ chức bảo đảm vận chuyển đầy đủ, kịp 
thời vật chất cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ, 
nhất là vận chuyển trong phòng, chống dịch 
Covid-19, vận chuyển cấp nước chống hạn 
hán cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh. 

Đến kiểm tra khu tăng gia sản xuất tập 
trung của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Ban chỉ 
huy quân sự huyện Hàm Thuận Bắc, Thiếu 
tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương 
các đơn vị đã tập trung làm tốt công tác tăng 

gia sản xuất, bảo đảm nguồn cung cấp thực 
phẩm, cải thiện bữa ăn hàng ngày.  

Kiểm tra đập chứa nước trong khu tăng gia sản 
xuất tập trung của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình 
Thuận 

Công tác hậu cần trong thời gian tới, 
Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu 
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghiên cứu, tham 
mưu lắp đặt hệ thống điện mặt trời phục vụ 
cho các hoạt động của lực lượng vũ trang 
tỉnh. 

Củng cố và qui hoạch lại khu tăng gia sản 
xuất tập trung, xây dựng chuồng trại sạch 
sẽ, đồng thời tổ chức tạo nguồn thức ăn tại 
chỗ cho các loại gia súc, bảo đảm thức ăn 
trong thời gian khô hạn. Tổ chức quản lý đất 
quốc phòng chặt chẽ, không để bị lấn chiếm 
sử dụng vào mục đích khác. 

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho 
Tỉnh ủy - Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận 
trong xây dựng cơ bản, xây dựng doanh trại 
chính qui xanh, sạch, đẹp và nguồn vốn phát 
triển các khu tăng gia sản xuất tập trung của 
tỉnh cũng như ở các huyện. Nghiên cứu 
tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và 
Tỉnh ủy - Ủy ban Nhân dân về dự trữ nguồn 
nước phục vụ cho hoạt động quân sự cũng 
như hỗ trợ cho người dân trong mùa khô. 
Chủ động và không được chủ quan trước 
dịch bệnh Covid-19, ngăn ngừa không để 
dịch bệnh lây lan vào các đơn vị trong lực 
lượng vũ trang tỉnh, bảo đảm tốt sức khỏe 
cho cán bộ, chiến sĩ trong học tập, huấn 
luyện và công tác. 

 Tuấn Anh // https://baoquankhu7.vn.- 
2020 (ngày 27 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/quan-khu-kiem-
tra-cong-tac-hau-can-bo-chi-huy-quan-su-

tinh-binh-thuan-1270507203-
0018221s38810gs 
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TĂNG CƯỜNG CÁN BỘ, CHIẾN SĨ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 
TRÊN TUYẾN BIÊN GIỚI 

gày 27/5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình 
Thuận đã tổ chức hội nghị công bố 
quyết định, giao nhiệm vụ cho 43 cán 

bộ, chiến sĩ tăng cường thực hiện nhiệm vụ 
phòng, chống dịch Covid - 19 trên tuyến biên 
giới Việt Nam - Campuchia tại BĐBP tỉnh 
Tây Ninh. 

Đại tá Chu Văn Tấn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham 
mưu trưởng BĐBP tỉnh Bình Thuận phát biểu tại 
buổi giao nhiệm vụ. 

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ 
chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận đã công bố 
quyết định của Bộ Tư lệnh BĐBP về việc 
điều động 13 đồng chí sĩ quan, 15 đồng chí 
quân nhân chuyên nghiệp và 15 đồng chí hạ 
sĩ quan, binh sĩ thuộc các đơn vị Bộ đội Biên 

phòng trong tỉnh lên đường thực hiện nhiệm 
vụ tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, 
bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid 
- 19 trên tuyến biên giới Việt Nam - 
Campuchia tại BĐBP tỉnh Tây Ninh.  

Phát biểu tại buổi giao nhiệm vụ, Đại tá 
Chu Văn Tấn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham 
mưu trưởng BĐBP tỉnh Bình Thuận biểu 
dương tinh thần trách nhiệm, tình nguyện 
của cán bộ, chiến sĩ trong việc sẵn sàng 
nhận nhiệm vụ tăng cường lần này. Đồng 
thời yêu cầu, các đồng chí đi tăng cường đợt 
này phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; 
chấp hành nghiêm các quy định, giữ nghiêm 
kỷ luật; đoàn kết, gắn bó trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ; chủ động, khắc phục mọi khó 
khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Trung Thành // 
https://baoquankhu7.vn.- 2020 

 (ngày 28 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/tang-cuong-can-
bo-chien-si-phong-chong-dich-covid-19-

tren-tuyen-bien-gioi-1102886934-
0018226s36610gs 

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

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN HUẤN LUYỆN 
DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM THỨ NHẤT 

gày 28/5, Ban CHQS Thành phố 
Phan Thiết tổ chức huấn luyện dân 
quân tự vệ năm thứ nhất và dân quân 

biển. 

Dân quân Thành phố Phan Thiết tháo, lắp súng bộ 
binh. 

Năm 2020, Thành phố Phan Thiết kết nạp 
446 dân quân, Ban CHQS Thành phố Phan 

Thiết tổ chức huấn luyện tập trung theo cụm 
cho lực lượng này. 

Trong 15 ngày huấn luyện, dân quân 
được học chính trị, thực hiện điều lệnh, học 
các tính năng, cấu tạo, cách sử dụng vũ khí 
được trang bị và kỹ thuật, chiến thuật chiến 
đấu từng người… 

                                            Duy Thỉnh // 
https://baoquankhu7.vn.- 2020 

 (ngày 28 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/thanh-pho-phan-
thiet-tinh-binh-thuan-huan-luyen-dan-quan-

tu-ve-nam-thu-nhat--188516325-
0018235s35010gs 

 

N 
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TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐẢNG BỘ PHÒNG THAM MƯU, 
BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH BÌNH THUẬN 

ảng bộ Phòng Tham mưu, Bộ đội 
Biên phòng Bình Thuận đã tổ chức 
đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội. 

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy, chỉ huy 
Phòng Tham mưu, Bộ đội Biên phòng tỉnh 
bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu mà nghị quyết đại 
hội đã đề ra. Chủ động làm tốt công tác tham 
mưu cho Bộ Chỉ huy trong xây dựng các văn 
kiện tác chiến, kế hoạch, chỉ thị về công tác 
sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, 
phòng chống thiên tai, huấn luyện, xây dựng 
lực lượng vững mạnh. Duy trì hiệu quả quy 
chế phối hợp, xử lý các vụ việc, tình huống 
xảy ra trên khu vực biên giới biển đảm bảo 
đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của 
pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các 
đơn vị thực hiện tốt chỉ thị, mệnh lệnh, kế 
hoạch của trên. 

Hàng năm Đảng bộ có trên 97,92% đảng 
viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. Năm 2015, 2017 và 2018 Đảng bộ 
đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Ban chấp hành Đảng bộ và các đại biểu đi dự đại 

hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XII ra mắt đại hội. 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ xác định: 
Nâng cao năng lực tham mưu cho Đảng ủy, 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai hiệu quả các 
biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ 
quyền vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển. 
Tổ chức huấn luyện, xây dựng lực lượng 
vững mạnh về mọi mặt, nâng cao khả năng 
SSCĐ và chiến đấu. Quan tâm chăm lo xây 
dựng tổ chức đảng TSVM, gắn với xây dựng 
đơn vị VMTD; xây dựng đội ngũ cán bộ có 
chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu 
tham mưu đề xuất Bộ Chỉ huy các biện pháp 
chỉ đạo, lãnh đạo phù hợp, sát đúng nhiệm 
vụ và xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy 
ra. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ 
nhiệm kỳ 2020 -2025 và đoàn đại biểu đi dự 
Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XII. 

Trung Thành // https://baoquankhu7.vn.- 
2020 (ngày 7 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/to-chuc-thanh-
cong-dai-hoi-diem-dang-bo-phong-tham-
muu-bo-doi-bien-phong-tinh-binh-thuan--

37768640-0017935s34410gs 

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

SỚM HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN 
CAO TỐC BẮC – NAM ĐOẠN QUA BÌNH THUẬN 

ến ngày 15/5/2020, Bình Thuận đã 
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư đạt 100% hồ sơ; chi 

trả tiền bồi thường cho 2.418/2.683 hồ sơ, 
chiếm tỷ lệ 90,1%. 

Để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt 
bằng toàn bộ Dự án đường bộ cao tốc Bắc 

Đ 
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– Nam qua địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ, 
UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các Sở, 
ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương 
hoàn thành công tác đền bù, hoàn thành giải 
phóng mặt bằng trước ngày 31/5/2020.  

 

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua 
địa bàn tỉnh Bình Thuận có tổng chiều dài 
160 km. Dự án gồm 3 dự án thành phần: 
đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan 
Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Quy mô hoàn 
chỉnh của dự án gồm 6 làn xe với tổng mức 
đầu tư khoảng 39.650 tỷ đồng. Toàn tuyến 
dự án này đi qua 29 xã, thị trấn thuộc 5 
huyện của tỉnh gồm: Tuy Phong, Bắc Bình, 
Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm 
Tân. 

Đến ngày 15/5/2020, tỉnh đã phê duyệt 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
đạt 100% hồ sơ; chi trả tiền bồi thường cho 
2.418/2.683 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 90,1%; bàn 
giao cho các huyện quản lý 1.096/1.221 ha 
diện tích đất sạch. Tổng vốn đã giải ngân 
đến nay đạt 1.383 tỷ đồng/2.018 tỷ đồng.  

Trên địa bàn tỉnh phải xây dựng 5 khu tái 
định cư để đáp ứng nhu cầu tái định cư của 
259 hộ. Đến nay đã hoàn thành xây dựng 2 
khu tái định cư tại huyện Tuy Phong 
và  huyện Bắc Bình; đã thi công cơ bản hoàn 
thành 2 khu tái định cư tại huyện Hàm Thuận 
Bắc và huyện Hàm Tân, đang triển khai bổ 
sung các hạng mục phụ trợ;  còn 1 khu tái 
định cư tại huyện Hàm Thuận Nam đang thi 
công. 

Về công tác di dời các công trình hạ tầng 
kỹ thuật (điện, cấp nước, viễn thông), đến 
nay đã hoàn thành việc phê duyệt hồ sơ thiết 
kế di dời tuyến ống nước, cáp viễn thông, 
hiện đang chuẩn bị lựa chọn đơn vị thi công 
xây dựng. Đối với việc di dời đường dây 
trung, hạ thế, đường dây 110kV, đã hoàn 
thành công tác lập hồ sơ thiết kế di dời, hiện 
đã trình Sở Công Thương thẩm định. 

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

Cơ bản hoàn thành chi trả tiền bồi 
thường, hỗ trợ cho tất cả các hộ dân trước 
ngày 31/5/2020. Tiến độ bàn giao hồ sơ, xác 
nhận hoàn thành công tác thu hồi, bồi 
thường giải phóng mặt bằng dự án cho các 
Ban Quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận 
tải trước ngày 31/5/2020.  

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Thuận cũng 
đề nghị Sở Công Thương khẩn trương làm 
việc với Công ty Truyền tải điện 3, Tổng 
công ty Điện lực Miền Nam, Điện lực Bình 
Thuận, các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế... 
để hướng dẫn, tạo điều kiện trong việc thống 
nhất giải pháp kỹ thuật, lập, thẩm định các 
hồ sơ di dời, cải tạo đường dây, phương án 
tổ chức thi công tại các vị trí giao chéo giữa 
đường cao tốc với đường điện (cao thế 
500kV, 220kV, 110 kV, trung hạ thế và trạm 
biến áp)./. 

 

Nguyễn Thanh // https://bnews.vn/.- 
2020 (ngày 27 tháng 5) 

https://bnews.vn/som-hoan-thanh-giai-
phong-mat-bang-du-an-cao-toc-bac-nam-

doan-qua-binh-thuan/157987.html
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

BÌNH THUẬN: 3 TRƯỜNG HỢP NHƯỜNG SUẤT NHẬN TIỀN 
HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG COVID-19 

ột số hộ gia đình ở Bình Thuận đủ 
điều kiện được hỗ trợ nhưng lại viết 
đơn nhường số tiền này cho người 

khác. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
Bình Thuận đang khẩn trương chi trả tiền hỗ 
trợ gói an sinh xã hội cho các nhóm đối 
tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, nhưng có 
một số hộ gia đình đủ điều kiện được hỗ trợ 
nhưng lại viết đơn nhường số tiền này cho 
người khác. 

Người dân được hướng dẫn kê khai thông tin hỗ 
trợ. 

Theo thống kê của Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội Bình Thuận, toàn 
tỉnh có khoảng 192 ngàn người được hỗ trợ 

từ gói an sinh xã hội theo Nghị quyết 42 với 
kinh phí gần 400 tỷ đồng. Hiện việc chi trả 
đối với 4 nhóm: hộ nghèo, cận nghèo, người 
có công và đối tượng bảo trợ xã hội đã cơ 
bản hoàn tất. Việc hỗ trợ cho những nhóm 
còn lại sẽ xong trước ngày 25/5. Là gia đình 
có công với cách mạng, vợ chồng ông 
Nguyễn Đức Minh ở khu phố 2, phường Phú 
Trinh, TP Phan Thiết được hỗ trợ 500.000 
đồng/mỗi người/tháng. Tuy nhiên, vợ chồng 
ông Minh đã tự nguyện viết đơn từ chối nhận 
tiền và nhường lại cho người khác hơn khó 
khăn hơn: "Tuy tôi có khó khăn nhưng không 
bằng cái khó khăn chung của xã hội. Cho 
nên xuất phát từ điều đó, chúng tôi muốn 
nhường lại phần nhà nước hỗ trợ này cho 
những người khó khăn hơn chúng tôi" 

 Ngoài gia đình ông Minh, có 2 trường 
hợp khác tại Bình Thuận cũng chủ động xin 
không nhận tiền hỗ trợ và nhường lại cho 
người khác, thể hiện tinh thần “nhường cơm 
sẻ áo” trong mùa dịch./. 

Văn Thuận // https://vov.vn.- 2020 
(ngày 12 tháng 5) 

https://vov.vn/xa-hoi/binh-thuan-3-truong-
hop-nhuong-suat-nhan-tien-ho-tro-do-anh-

huong-covid19-1047781.vov

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

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN 
TIẾP NHẬN BỘ ẢNH VỀ BÁC DO NGƯỜI DÂN TRAO TẶNG  

áng 19/5, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi 
nhánh tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tiếp 
nhận bộ ảnh quý về Bác Hồ do bà Lê 

Thị Hồng Duyên (82 tuổi), ở khu phố 4, 
phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận trao tặng.  

Vốn quê ở Nghệ An, trong những năm 
kháng chiến, bà Lê Thị Hồng Duyên cùng 
chồng tập kết ra Bắc. Sau ngày miền Nam 

hoàn toàn giải phóng, hai ông bà về Phan 
Thiết sinh sống và mang theo một bộ ảnh về 
Bác Hồ gồm 40 tấm, khổ 30x40 cm, do nhà 
xuất bản Văn hóa ấn hành. Tuy nhiên, hiện 
bộ ảnh chỉ còn 29 tấm, ghi lại những khoảnh 
khắc, sự kiện trong cuộc đời và sự nghiệp 
của Bác. Trong đó có những ảnh như: Bác 
Hồ ra thăm các cháu thiếu nhi miền Nam tập 
kết ra Bắc ở tỉnh Thanh Hóa (năm 1957); Hồ 

M 
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Chủ tịch thăm hợp tác xã nông nghiệp Hùng 
Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên (năm 1954); Hồ 
Chủ tịch tát nước ở xã Đại Thanh, tỉnh Hà 
Tây (năm 1958)... 

Bà Lê Thị Hồng Duyên trao tặng bộ ảnh về Bác 
cho Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Bình 
Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN 

Bà Lê Thị Hồng Duyên chia sẻ, 45 năm 
qua, gia đình bà luôn trân quý, lưu giữ bộ 
ảnh. Bà rất mong mỏi được tới thắp hương, 
viếng Bác đúng Ngày sinh nhật của Người 
và thực hiện nguyện vọng cuối đời là trao lại 
bộ ảnh cho Bảo tàng. "Tôi biết Bảo tàng 
không thiếu tư liệu, hình ảnh quý về Bác, tuy 
nhiên đây là tình cảm, sự tri ân của chúng 
tôi. Mong Bảo tàng Hồ Chí Minh lưu giữ, bảo 
quản và giới thiệu bộ ảnh đến đông đảo 
nhân dân”, bà Duyên bày tỏ nguyện vọng. 

Bà Lê Thị Hồng Duyên giới thiệu bộ ảnh về Bác 
đã được gia đình lưu giữ 45 năm qua. Ảnh: 
Nguyễn Thanh/TTXVN 

Theo bà Trần Thị Ngọc Thu, Phó Giám 
đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh 
Bình Thuận, đây là lần đầu tiên người dân 

mang hình ảnh, tư liệu đến Bảo tàng Hồ Chí 
Minh chi nhánh Bình Thuận để trao tặng. 
Trước đây, hầu như các tư liệu, hiện vật đều 
do Bảo tàng sưu tầm hoặc đến nhà người 
dân để vận động trao tặng khi có thông tin 
những tư liệu về Bác. 

Một trong số những hình ảnh về Bác Hồ trong bộ 
ảnh của bà Lê Thị Hồng Duyên trao tặng. Ảnh: 
Nguyễn Thanh/TTXVN 

Bộ ảnh mà bà Duyên trao tặng không chỉ 
là những tư liệu quý, góp phần làm phong 
phú thêm bộ sưu tập về những tư liệu về Bác 
mà còn có giá trị to lớn bởi đó là tình cảm, 
sự yêu quý của người dân dành cho Người. 
Việc làm này càng có ý nghĩa hơn khi được 
trao tặng đúng vào kỷ niệm 130 năm Ngày 
sinh của Người. Bà Trần Thị Ngọc Thu 
khẳng định, Bảo tàng sẽ đưa những tấm ảnh 
nói trên vào bộ sưu tập tranh ảnh, tư liệu... 
về Bác để bảo quản và sẽ tổ chức trưng bày, 
giới thiệu đến người dân. 

Theo nguyện vọng của gia đình, Bảo tàng 
Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Bình Thuận đã 
trao tặng gia đình bà Duyên tấm chân dung 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 
2020 (ngày 19 tháng 5) 

https://baotintuc.vn/van-hoa/bao-tang-ho-
chi-minh-chi-nhanh-tinh-binh-thuan-tiep-
nhan-bo-anh-ve-bac-do-nguoi-dan-trao-

tang-20200519122703542.htm

 

 

 

https://baotintuc.vn/van-hoa/bao-tang-ho-chi-minh-chi-nhanh-tinh-binh-thuan-tiep-nhan-bo-anh-ve-bac-do-nguoi-dan-trao-tang-20200519122703542.htm
https://baotintuc.vn/van-hoa/bao-tang-ho-chi-minh-chi-nhanh-tinh-binh-thuan-tiep-nhan-bo-anh-ve-bac-do-nguoi-dan-trao-tang-20200519122703542.htm
https://baotintuc.vn/van-hoa/bao-tang-ho-chi-minh-chi-nhanh-tinh-binh-thuan-tiep-nhan-bo-anh-ve-bac-do-nguoi-dan-trao-tang-20200519122703542.htm
https://baotintuc.vn/van-hoa/bao-tang-ho-chi-minh-chi-nhanh-tinh-binh-thuan-tiep-nhan-bo-anh-ve-bac-do-nguoi-dan-trao-tang-20200519122703542.htm
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BÌNH THUẬN PHÁT TRIỂN SÂU RỘNG PHONG TRÀO 
"TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA" 

hát triển sâu rộng phong trào "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa"; Tổng kết 10 năm thực hiện 

"Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến 
năm 2020"; Đưa vào hoạt động Trạm Thông 
tin hỗ trợ du khách Đồi Dương là những 
điểm tin văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật 
tại Bình Thuận. 

Ảnh minh họa. (Nguồn:covatvietnam.info) 

Phát triển sâu rộng phong trào "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, 
sau 10 năm triển khai thực hiện các Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ về Phong 
trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa", phong trào TDĐKXDĐSVH trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận có bước phát triển 
sâu rộng. 

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ 
của Mặt trận, đoàn thể, cùng với sự đồng 
thuận hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp 
nhân dân, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, 
đều khắp. Thông qua việc thực hiện Phong 
trào, quyền làm chủ của nhân dân, trách 
nhiệm công dân và cộng đồng dân cư được 
khơi dậy. 

Thông qua việc thực hiện các nội dung 
của Phong trào, các cộng đồng dân cư đã 
phát huy được sức mạnh nội sinh trong xây 
dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, 
nâng cao đời sống tinh thần, thực 
hiện  chính sách đền ơn đáp nghĩa, nhân 
đạo, từ thiện, ổn định trật tự an toàn xã hội. 
Nhiều địa bàn đã thực hiện tốt quy chế dân 
chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để phát huy quyền 

làm chủ của Nhân dân lao động; môi trường 
xã hội có sự thay đổi theo hướng tích cực, 
đời sống của nhân dân ngày càng cải thiện 
và từng bước được nâng lên. 

Nội dung, tiêu chí phong trào "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn 
kết chặt chẽ với các cuộc vận động, chương 
trình xây dựng nông thôn mới và các phong 
trào khác... đã có tác động sâu sắc đến 
nhiều mặt của đời sống xã hội; truyền thống 
đoàn kết được phát huy; môi trường văn hóa 
được cải thiện; làm thay đổi diện mạo nông 
thôn và đô thị; hệ thống chính trị ngày càng 
được củng cố; đời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân ngày được cải thiện, trở thành 
động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội, ổn định chính trị, giữ vững an ninh - 
trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. 

Ban Chỉ đạo phong trào các cấp thường 
xuyên được củng  cố, duy  trì hoạt động, 
tăng cường kiểm tra đôn đốc, bám sát địa 
bàn để chỉ đạo phong trào. Ban vận động 
các thôn  -  khu phố tổ chức việc đánh giá 
bình xét, công nhận các danh hiệu phong 
trào tuân thủ theo đúng quy trình, đã tác 
động đến phong trào chuyển biến theo 
hướng nâng cao chất lượng, đi vào thực chấ 
t. Thiết chế văn hóa  -  thể thao được quan 
tâm xây dựng, nâng cấp, mở rộng, tạo điều 
kiện thuận lợi để nhân dân sinh hoạt văn 
hóa, tập luyện thể dục, thể thao. 

Tổng kết 10 năm thực hiện "Chiến 
lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 
2020" 

UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế 
hoạch số 1734/KH-UBND ngày 11/5 Tổng 
kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển 
thể dục, thể thao đến năm 2020 trên địa bàn 
toàn tỉnh. 

Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện 
Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến 
năm 2020 được xây dựng và triển khai với 
mục đích: Đánh giá những kết quả đạt được, 
những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân 
dẫn đến thành công, hạn chế trong quá trình 
tổ chức thực hiện Chiến lược, đề xuất, kiến 

P 
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nghị để xây dựng Chiến lược phát triển thể 
dục, thể thao giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, 
đánh giá, điều chỉnh và đề xuất mục tiêu, 
nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp, cơ chế, 
chính sách, phương thức thực hiện và các 
căn cứ để xây dựng Chiến lược phát triển 
thể dục, thể thao tỉnh Bình Thuận đến năm 
2030 phù hợp với thực tế, yêu cầu phát triển 
đất nước và tình hình quốc tế trong giai đoạn 
mới.  

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, việc tổng 
kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển 
thể dục, thể thao đến năm 2020 phải được 
triển khai nghiêm túc trên toàn tỉnh, từ cơ 
quan quản lý Nhà nước đến các cơ quan 
chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức 
chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp 
về thể dục thể thao.  

Ảnh minh họa. (Nguồn: nhandan.com.vn) 

Nội dung tổng kết thiết thực, phản ánh 
đúng thực tế, khách quan, trung thực, toàn 
diện, sâu sắc, có đánh giá cụ thể, không làm 
theo hình thức thống kê, báo cáo thành tích. 
Trong đó tập trung đánh giá sâu những kết 
quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và 
nguyên nhân dẫn đến thành công, hạn chế 
trong quá trình tổ chức thực hiện chiến lược; 
Đề xuất, kiến nghị mục tiêu, giải pháp, cơ 
chế, chính sách, phương thức thực hiện để 
xây dựng Chiến lược phát triển thể dục, thể 
thao tỉnh Bình Thuận đến năm 2030. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, 
đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các địa 
phương, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các 
đơn vị trực thuộc tiến hành đánh giá, tổng 
kết tại đơn vị mình. Các cơ quan, đơn vị sự 
nghiệp, các câu lạc bộ, liên đoàn, hội, hiệp 
hội thể thao tỉnh xây dựng báo cáo đánh giá 
tổng kết chiến lược. Đồng thời, căn cứ kết 

quả tổng kết chiến lược của các sở, ban, 
ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang 
tỉnh, các địa phương, các câu lạc bộ, liên 
đoàn, hội, hiệp hội thể thao tỉnh và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan, UBND tỉnh sẽ tiến 
hành tổng kết với quy mô cấp tỉnh. 

Theo kế hoạch, các sở, ban, ngành, đoàn 
thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các địa 
phương tổ chức hội nghị tổng kết chiến lược 
vào tháng 7/2020; Hội nghị tổng kết toàn tỉnh 
sẽ tiến hành trong tháng 9/2020, sau đó sẽ 
gửi báo cáo tổng kết cho Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

Trạm Thông tin hỗ trợ du khách Đồi 
Dương chính thức đi vào hoạt động 

Nhằm hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu về thông 
tin giúp khách du lịch chủ động trong chuyến 
tham quan du lịch tại Bình Thuận, ngày 12/5, 
Trạm Thông tin hỗ trợ du khách Đồi Dương 
(công viên Đồi Dương, đường Lê Lợi, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã chính 
thức đi vào hoạt động – Thông tin trên Cổng 
Thông tin Sở VHTTDL Bình Thuận cho biết. 

Trạm Thông tin hỗ trợ du khách Đồi Dương đi vào 
hoạt động góp phần hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu về 
thông tin giúp khách du lịch chủ động trong 
chuyến tham quan du lịch tại Bình Thuận. 
(Nguồn: svhttdl.binhthuan.gov.vn) 

Trạm Thông tin hỗ trợ du khách Đồi 
Dương trực thuộc Trung tâm Thông tin xúc 
tiến du lịch tỉnh Bình Thuận mở cửa hoạt 
dộng từ sáng đến chiều tối tất cả các ngày 
trong tuần với nhiệm vụ cung cấp thông tin 
về các tour, tuyến du lịch, các địa chỉ thắng 
cảnh, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa 
cần tham quan; thông tin các sự kiện du lịch, 
lễ hội truyền thống nổi bật của địa phương, 
những thông tin tiện ích hỗ trợ du khách; các 
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ấn phẩm du lịch như bản đồ, cẩm nang 
hướng dẫn du lịch, tập gấp giới thiệu sản 
phẩm du lịch, quà tăng du lịch, Bộ quy tắc 
ứng xử trong hoạt động du lịch. 

Bên cạnh trực tiếp tư vấn, hỗ trợ du 
khách, nhân viên trực tại Trạm Thông tin hỗ 
trợ du khách Đồi Dương còn trực tiếp tiếp 
nhận yêu cầu, kiến nghị của du khách nhằm 
hỗ trợ trong những trường hợp cần trợ giúp 
khẩn cấp như tai nạn, trộm cắp, dịch vụ kém 
chất lượng, vệ sinh môi trường, chèo kéo, 
chặt chém du khách. 

Ngoài ra, hoạt động nghiệp vụ tại Trạm 
Thông tin hỗ trợ du khách Đồi Dương còn 

hướng đến thực hiện các loại hình dịch vụ 
hỗ trợ du lịch có thu phí như: tư vấn du lịch, 
trưng bày và bán các sản phẩm lưu niệm, 
đặc sản vùng, miền của Bình Thuận; nhận 
đặt tour, đặt vé máy bay, tàu xe, nhà hàng, 
đặt chỗ khách sạn, các dịch vụ city tour, dịch 
vụ vận chuyển du lịch... 

Anh Vũ // https://bvhttdl.gov.vn.- 2020 
(ngày 13 tháng 5) 

https://bvhttdl.gov.vn/binh-thuan-phat-
trien-sau-rong-phong-trao-toan-dan-doan-

ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-
20200513145913671.htm

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

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN TRAO VẬT TƯ Y TẾ PHÒNG, CHỐNG COVID 
CHO TIỂU KHU QUÂN SỰ KAMPONG CHHNANG 

ại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận tổ chức trao 
tặng vật tư y tế phòng, chống dịch 

Covid-19 cho Quân đội và Nhân dân tỉnh 
Kampong Chhnang, Vương quốc 
Campuchia. 

Lễ bàn giao vật tư y tế phòng, chống Covid cho 
Tiểu khu quân sự Kampong Chhnang. 

Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận trao tặng tỉnh 
Kampong Chhnang và Tiểu khu Quân sự 
tỉnh Kampong Chhnang các vật tư y tế gồm 

khẩu trang kháng khuẩn, đồ bảo hộ y tế, 
dung dịch rửa tay sát khuẩn, nước súc 
miệng, số tiền quà tặng gần 500 triệu đồng. 

Tại buổi tiếp nhận, đại diện chỉ huy Tiểu 
khu Quân sự tỉnh Kampong Chhnang cảm 
ơn tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời của Bộ CHQS 
tỉnh Bình Thuận. Đây là sự giúp đỡ kịp thời 
về các vật tư y tế giúp Nhân dân và Quân 
đội Hoàng gia Campuchia trong phòng 
chống và chiến thắng với dịch Covid – 19. 
Qua đây thể hiện tình đoàn kết hữu nghị, sự 
chia sẻ khó khăn của LLVT hai địa phương 
và là sự động viên đối với Quân đội Hoàng 
gia Campuchia trong phòng, chống 
dịch.              

Duy Thỉnh // https://baoquankhu7.vn/.- 
2020 (ngày 14 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-
binh-thuan-trao-vat-tu-y-te-phong-chong-

covid-cho-tieu-khu-quan-su-kampong-
chhnang--1847822130-0018019s34010gs

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

ĐỔI THAY VÙNG ĐẤT ANH HÙNG 

ã anh hùng Hàm Liêm, huyện Hàm 
Thuận Bắc (Bình Thuận) hôm nay đã 
thực sự thay da, đổi thịt nhờ xây dựng 

nông thôn mới. 

Về vùng đất “đạn cày, bom xới” 

Hàm Liêm nằm trong khu tam giác, cửa 
ngõ vào TP Phan Thiết (Bình Thuận). Trong 
kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Hàm 

T 

X 
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Liêm là vùng địch kèm. Nơi đây, cán bộ, 
chiến sĩ ra Bắc vào Nam đã dừng chân ẩn 
trú, là bàn đạp tiến về Phan Thiết - đầu não 
của địch, cũng là một trong những vị trí tiền 
tiêu bảo vệ vùng căn cứ cách mạng. 

Xã Hàm Liêm nay đã thay đổi rõ rệt nhờ xây dựng 
nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Bảo. 

Ngược lại, với vị trí ấy, xã Hàm Liêm trở 
thành mục tiêu đánh phá quyết liệt của địch 
nhằm bảo vệ cơ quan đầu não và trục giao 
thông qua vùng này. Thế nên, trong hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và Mỹ, vùng đất 
này hầu như đâu cũng thấy dấu chân giặc. 

Trong ký ức của bà Lê Thị Hường, xóm 
Chai, thôn Thuận Thắng, xã Hàm Liêm, 
người từng tự tay đào 9 chiếc hầm để nuôi 
giấu các cán bộ cách mạng thì Hàm Liêm lúc 
bấy giờ do nằm ở vị trí chiến lược nên luôn 
bị địch tấn công với các thủ đoạn thâm độc, 
như bắn pháo, rải bom, cho quân càn quét. 
Thế nhưng, bằng ý chí, nghị lực kiên cường, 
cuối cùng kháng chiến cũng đến ngày thành 
công. 

Ông Nguyễn Quang Minh, Bí thư Đảng ủy 
xã Hàm Liêm, cho biết: “Dân số của xã trong 
thời kỳ chiến tranh chỉ khoảng 4.000 người, 
nhưng đến ngày hoàn toàn giải phóng có tới 
712 chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống. Hàng 
trăm thương binh còn mang trong mình 
nhiều vết thương và di chứng đạn bom. 

Người có công với cách mạng của xã 
chiếm hơn 20% dân số, hơn 150 Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng. Do lập nhiều thành tích đặc 
biệt xuất sắc, Hàm Liêm được Chính phủ 
cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân trong đợt đầu của 
miền Nam có 36 xã. 

Chiến tranh kết thúc, Hàm Liêm xơ xác, 
tiêu điều. Năm 1977, toàn xã xảy ra đợt mất 

mùa nghiêm trọng càng khiến người dân 
trên mảnh đất này trở nên khốn khó. Thế 
nhưng, với bản chất anh dũng, kiên cường, 
chịu thương, chịu khó, người dân Hàm Liêm 
đã từng bước đứng dậy xây dựng cuộc 
sống. 

Đối thay nhờ xây dựng nông thôn mới 

Trao đổi với Bí thư Đảng ủy xã Hàm Liêm 
được biết, những năm đầu sau ngày giải 
phóng, nhiều nơi trên địa bàn xã đất đai cằn 
cỗi, cây trồng chủ yếu sống dựa vào nước 
trời, kỹ thuật canh tác của nông dân còn lạc 
hậu nên cảnh mất mùa xảy ra liên miên. Bấy 
giờ, mọi thứ được gầy dựng lại từ hoang tàn, 
đổ nát sau chiến tranh. 

Sự phát triển của Hàm Liêm bắt đầu từ 
giai đoạn đất nước đổi mới và thực sự phát 
triển mạnh mẽ trong những năm gần đây 
nhờ Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây 
dựng nông thôn mới. 

Trong đó phải kể đến, từ khi có nguồn 
nước hồ Sông Quao và kênh Châu Tá 812, 
người dân trong xã có cơ hội chuyển từ 
trồng lúa trên đất bạc màu sang trồng cây 
thanh long đã giúp ổn định sản xuất nông 
nghiệp, nnag cao thu nhập. 

Bộ mặt nông thôn xã Hàm Liêm nay rất khang 
trang. Ảnh: Ngọc Bảo. 

Theo thống kê, toàn xã hiện đang có hơn 
1.000 ha cây thanh long, nhiều diện tích 
được trồng theo công nghệ VietGAP cho 
năng suất cao. 

Ngoài ra, với mô hình nuôi chim yến trong 
vườn thanh long, nhân dân xã anh hùng 
Hàm Liêm đã biến cái khó khăn trở thành 
động lực để phát triển kinh tế. Hiện tại, xã 
đang có trên 100 nhà nuôi chim yến, đem về 
nhập cao cho người dân. 
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Năm 2017 xã được tỉnh công nhận là xã 
nông thôn mới, người dân có mức thu nhập 
bình quân đầu người gần 35 triệu đồng/năm; 
gần 950 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất 
giỏi có mức thu nhập hàng năm từ 80 – 250 
triệu đồng. 

Trong đó, nhiều thương bệnh binh, người 
có công là nông dân sản xuất giỏi, trở thành 
những tấm gương tiêu biểu “người công dân 
kiểu mẫu” và “gia đình cách mạng gương 
mẫu” để các thế hệ noi theo 

Về Hàm Liêm hôm nay đã không còn thấy 
những ngôi nhà tranh xiêu vẹo vì bom đạn 
mà thay vào đó là những căn nhà khang 

trang, bề thế. Nhìn những con đường được 
cứng hóa, những ngôi trường, những trạm y 
tế mới đạt chuẩn quốc gia, chúng tôi phần 
nào cảm nhận được sự thay da đổi thịt nơi 
đây. Cuộc sống của người dân Hàm Liêm 
đang có những bước khởi sắc đáng kể. Diện 
mạo của mảnh đất từng bị quân địch giày 
xéo nay đã trở lại màu xanh bát ngát, đầy 
sức sống. 

Ngọc Bảo - Đức Bình  // 
https://nongnghiep.vn.- 2020  

(ngày 21 tháng 5) 

https://nongnghiep.vn/doi-thay-vung-dat-
anh-hung-d264804.html

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

NHIỀU HOẠT ĐỘNG ĐỘNG VIÊN, HỖ TRỢ THANH NIÊN CÔNG NHÂN 

ối 23/5, tại công ty TNHH May Thuận 
Tiến, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối 
hợp Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình 

Thuận tổ chức Ngày hội Thanh niên công 
nhân và Tuyên dương Thanh niên công 
nhân tiêu biểu năm 2020. 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí 
Nguyễn Hoài Trung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn 
cho biết, các hoạt động của ngày hội sẽ góp 
phần động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên, 
thanh niên công nhân và là dịp để tổ chức 
Đoàn - Hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của 
đoàn viên, thanh niên, từ đó, đề ra nhiều giải 
pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp để mở 
rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. 
Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức 
đoàn, hội trong việc chăm lo lợi ích chính 
đáng của thanh niên công nhân tại các công 
ty, nhà máy, xí nghiệp. 

Tuyên dương thanh niên công nhân tiêu biểu 

Năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã 
tuyên dương 20 gương tiêu biểu đại diện 
đoàn viên, thanh niên công nhân đang làm 
việc tại doanh nghiệp có thành tích xuất sắc 
trong lao động sản xuất. 

Bên cạnh đó, ban tổ chức đã trao tặng 
nhà Nhân ái (tổng mức hỗ trợ 50 triệu đồng) 
và 20 phần quà cho thanh niên công nhân 
gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19 vừa qua; đồng thời, tổ chức sân 
chơi tìm hiểu về luật an toàn giao thông với 
chủ để “đã uống rượu, bia không lái xe”. 

Tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó 
khăn 

Dịp này, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến 
thiết Bình Thuận trao bảng tượng trưng hỗ 
trợ kinh phí xây nhà Nhân ái cho thanh niên 
công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc 

T 
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Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với 
tổng mức hỗ trợ là 50 triệu đồng. 

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn khối 
Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức 
Hội thi thanh niên với văn hoá giao thông 
cho thanh niên công nhân công ty TNHH 
May Thuận Tiến. 5 đội chơi được thành lập 
và trải qua 3 phần thi như: năng khiếu, thi 
trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức về Nghị định 
100 của Chính phủ và phần thi “Đuổi hình 
bắt chữ”. Đây là hoạt động thiết thực, góp 

phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho 
thanh niên ý thức chấp hành pháp luật về 
giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, 
văn hóa trong tham gia giao thông. 

 
 Quỳnh Trân // 

http://doanthanhnien.vn.- 2020 
 (ngày 25 tháng 5) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-
viet-nam/binh-thuan-nhieu-hoat-dong-dong-

vien-ho-tro-thanh-nien-cong-nhan 

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

TẠP HÓA 2.000 ĐỒNG 

ới mong muốn giúp đỡ người nghèo 
bớt gánh nặng trong mùa dịch Covid-
19, các bạn trẻ Nhóm thiện nguyện 

Ngọc Trọng Tâm đã phối hợp với hội thiện 
nguyện Phan Thiết thực hiện mô hình tạp 
hóa 2.000 đồng, dành cho người nghèo trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Cửa hàng tạp hóa 2.000 đồng đầu tiên đã 
được mở bán tại hội trường trụ sở Ủy ban 
MTTQ huyện Bắc Bình vào cuối tuần qua 
(ảnh), gồm 20 gian hàng, với nhiều loại thực 
phẩm, nhu yếu phẩm cho cuộc sống hàng 
ngày. Cửa hàng mở cửa vào các ngày cuối 
tuần, phục vụ người dân cho đến khi hết 
lượng hàng hóa. 

 

Với 2.000 đồng, người dân sẽ mua được 
một sản phẩm bất kỳ và mỗi người được 
mua tối đa 5 sản phẩm/lần. Trước khi mua 
sắm, khách hàng  được các bạn tình nguyện 
viên đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch 

sát khuẩn và yêu cầu đeo khẩu trang để đảm 
bảo an toàn. 

Anh Nguyễn Kim Mạnh, Trưởng nhóm 
thiện nguyện Ngọc Trọng Tâm, cho biết: 
“Chúng tôi thực hiện mô hình tạp hóa 2.000 
đồng là để giúp đỡ bà con nghèo đang gặp 
khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 
Số tiền 2.000 đồng chỉ là tượng trưng, để 
người nghèo có thể nhận các hàng hóa hỗ 
trợ mà không phải mặc cảm. Trước mắt, 
chúng tôi sẽ mở bán một lần/tuần, số lượng 
hàng hóa sẽ tùy vào mức kinh phí mà các 
nhà tài trợ, nhà hảo tâm đóng góp. Sau khi 
hết dịch bệnh, chúng tôi vẫn duy trì hoạt 
động này nhưng với quy mô một lần/tháng”. 

Để tất cả mọi người đều có thể tham gia 
mua sắm tại tạp hóa 2.000 đồng, nhóm sẽ di 
chuyển cửa hàng đến nhiều địa điểm khác 
nhau trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tại mỗi 
địa điểm làm chương trình, nhóm cũng vận 
động các nhà tài trợ, doanh nghiệp, nhà hảo 
tâm trên địa bàn tỉnh đến trao tặng thêm 
nhiều phần quà cho người dân thuộc diện hộ 
nghèo đang gặp khó khăn. 

 

Nguyễn Nam // 
https://www.sggp.org.vn/.- 2020 

 (ngày 2 tháng 5) 

https://www.sggp.org.vn/tap-hoa-2000-
dong-660299.html 

 
 

V 
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THĂM, TẶNG QUÀ QUÂN NHÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 

gày 14/5, Sư đoàn 302 và Bộ CHQS 
tỉnh Bình Thuận thăm, tặng quà gia 
đình 2 quân nhân có hoàn cảnh khó 

khăn. 

Tặng xe máy gia đình chiến sĩ mới Mang Gẩm. 

Quà tặng gia đình chiến sĩ mới Mang 
Gẩm, xã Phan Tiến là một chiếc xe máy và 
gia đình chiến sĩ mới Lê Tấn Nghĩa, xã Sông 
Bình, huyện Bắc Bình một mô tơ bơm nước. 
Giá trị 2 phần quà 10 triệu đồng. 

Hai quân nhân này nhập ngũ năm 2020 
đang huấn luyện tại Sư đoàn 302. Nắm bắt 
được gia cảnh khó khăn của gia đình 2 quân 
nhân và nguyện vọng có được phương tiện 

để làm ăn, Sư đoàn phối hợp cùng Bộ 
CHQS tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ. 

Tặng quà gia đình chiến sĩ mới Lê Tấn Nghĩa. 

Trong buổi lễ thăm tặng quà, Bộ CHQS 
tỉnh và chính quyền huyện Bắc Bình tặng gia 
đình quân nhân những vật dụng sinh hoạt 
gia đình và thực phẩm. 

Hành động ý nghĩa này giúp các quân 
nhân an tâm công tác, tích cực học tập, rèn 
luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Duy Thỉnh // https://baoquankhu7.vn/.- 
2020 (ngày 14 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/tham-tang-qua-
quan-nhan-co-hoan-canh-kho-khan--

1324993916-0018036s34710gs

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

THẦY THUỐC TRẺ BÌNH THUẬN LÀM THEO LỜI BÁC 

gày 16/5, tại cơ quan Tỉnh đoàn Bình 
Thuận, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh 
phối hợp tổ chức Ngày hội “Thầy 

thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì 
sức khỏe cộng đồng” năm 2020. 

 

Tham dự hoạt động có đồng chí Trần Sinh 
Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội 

LHTN Việt Nam tỉnh, các y, bác sĩ là thầy 
thuốc trẻ của Bệnh viện Đa khoa An Phước 
và 21 tình nguyện viên. 

Tại Ngày hội, các hoạt động đồng loạt 
được diễn ra như tư vấn, khám bệnh, cấp 
thuốc miễn phí; hướng dẫn người dân khai 
báo y tế trên ứng dụng NCOVI; tặng các 
phần quà là nhu yếu phẩm như: gạo, thịt, 
trứng, rau, củ quả cho 150 người có hoàn 
cảnh khó khăn và thanh niên yếu thế trên địa 
bàn TP. Phan Thiết; phối hợp với nha khoa 
Sài Gòn tổ chức khám nha khoa miễn phí 
cho 100 em thiếu nhi. 

Đây là một hoạt động thường niên được 
tổ chức hàng năm vào dịp sinh nhật Bác. 
Ngoài các hoạt động tập trung cấp tỉnh, 
Ngày hội được tổ chức đồng loạt tại các địa 
phương trên toàn tỉnh vào ngày 17/5/2020. 

N 
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Thông qua việc triển khai Ngày hội Thầy 
thuốc trẻ, Ủy ban Hội tỉnh đã vận động các 
bạn thanh niên tham dự đăng tải Mega1 về 
điện thoại. Qua việc triển khai Mega1, UBH 
tỉnh sẽ có thêm một phần kinh phí để tổ chức 
các hoạt động an sinh xã hội do Ban Tổ chức 
chương trình Mega1 hỗ trợ dựa trên số 

lượng thanh niên đăng tải app tại địa 
phương. 

Các hoạt động trong Ngày hội mang tính 
nhân văn sâu sắc thể hiện tinh thần xung 
kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng của 
đội ngũ y, bác sỹ tình nguyện trên toàn tỉnh 
và cũng là hoạt động thiết thực thi đua lập 
thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm 
Ngày sinh Bác Hồ kính yêu, hướng tới Chào 
mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 
-2025. 

Quỳnh Trân // 
http://doanthanhnien.vn/.- 2020 

 (ngày 16 tháng 5) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-
viet-nam/thay-thuoc-tre-binh-thuan-lam-

theo-loi-bac 

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

TRAO 36 TRIỆU ĐỒNG GIÚP EM PHẠM MỸ PHƯỚC TRỊ BỆNH  

au bài báo "Xin hãy giúp em", bạn đọc 
Báo Người Lao Động đã ủng hộ em 
Phạm Mỹ Phước 36 triệu đồng, tiếp 

sức cho em Phước điều trị bệnh u tế bào 
thần kinh đệm.  

Gia đình sẽ dùng số tiền bạn đọc ủng hộ để trị 
bệnh cho Phước 

Em Phạm Mỹ Phước đang điều trị u tế 
bào thần kinh đệm vùng hạ đồi giao thoa thị 
giác, và là nhân vật trong bài viết "Xin hãy 
giúp em" đăng trên Báo Nười Lao Động 
ngày 15-5. 

Nhà nghèo nên em Phước phải nghỉ học, 
ở nhà phụ cha mẹ nuôi hai em nhỏ. Từ tháng 
3-2020, đôi mắt của Phước mờ dần, đến 
đầu tháng 5 thì mù hẳn. Cha mẹ Phước vay 
mượn được 30 triệu đồng đưa em vào Bệnh 
viện Chợ Rẫy (TP HCM) khám và điều trị. 

Sau khi Báo Người Lao Động đăng bài, 
bạn đọc khắp nơi đã ủng hộ số tiền 36 triệu 
đồng giúp em Phước trị bệnh. 

Nhận món quà từ bạn đọc Báo Người Lao 
Động, chị Phạm Thị Thương (mẹ em 
Phước) nghẹn ngào: "Gia đình tôi cảm ơn 
tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường 
quân đã giúp con tôi có một số tiền trị bệnh. 
Tôi sẽ dùng số tiền này để trị bệnh cho con. 
Ơn này tôi không biết phải làm sao để đền 
đáp". 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bình - Phó Chủ tịch 
UBND xã Mương Mán (huyện Hàm Thuận 
Nam, tỉnh Bình Thuận) chia sẻ: "Đại diện 
chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm 
ơn bạn đọc của Báo Người Lao Động, các 
ban ngành, đoàn thể, mạnh thường quân 
khắp nơi cũng như ở địa phương đã ủng hộ, 
tiếp sức cho em Phước. Mong rằng với số 
tiền tình nghĩa này, sẽ thiết thực giúp cho 
việc chữa trị cho em Phước được tốt hơn, 
sức khỏe của em sẽ sớm hồi phục" 

Phạm Dũng // https://nld.com.vn.- 
2020 (ngày 27 tháng 5) 

https://nld.com.vn/ban-doc/trao-36-trieu-
dong-giup-em-pham-my-phuoc-tri-benh-

2020052617052892.htm 
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TRIỂN LÃM ẢNH VỀ BÁC HỒ TẠI TRƯỜNG DỤC THANH 

riển lãm trưng bày nhiều hình ảnh, sự 
kiện, các bản thảo về Bác Hồ, Đảng 
Cộng sản Việt Nam cũng như Di chúc 

thiêng liêng của Bác Hồ. 

Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận được 
xây dựng liền kề trường Dục Thanh vào năm 
1983. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN) 

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), 
ngày 17/5, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh 
Bình Thuận tổ chức triển lãm, giới thiệu đến 
công chúng gần 200 tranh, ảnh về Bác 
tại Khu di tích trường Dục Thanh - nơi Người 
dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước. 

Triển lãm trưng bày nhiều hình ảnh, sự 
kiện, các bản thảo về Bác Hồ, Đảng Cộng 
sản Việt Nam cũng như Di chúc thiêng liêng 
của Bác Hồ. 

Đây là những tư liệu lịch sử quan trọng, 
ghi lại những dấu mốc trong cuộc đời và sự 
nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. 

Bên cạnh đó, triển lãm còn có không gian 
ảnh thời sự về chủ đề “Những tấm gương 
bình dị mà cao quý,” giới thiệu tấm gương 
các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến về 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận. 

Ngoài ra, triển lãm giới thiệu đến du 
khách, người xem về cuộc sống, thế mạnh, 
nét đặc trưng của quê hương và con người 

Bình Thuận thông qua không gian trưng bày 
ảnh nghệ thuật “Sắc màu Bình Thuận.” 

Theo Ban tổ chức, triển lãm nhằm tôn 
vinh, ngợi ca những cống hiến vĩ đại của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam, 
thể hiện sự tôn kính và biết ơn vô hạn của 
các tầng lớp nhân dân với Người. Qua đó 
động viên cán bộ, chiến sỹ, người dân toàn 
tỉnh tích cực đẩy mạnh, thực hiện có hiệu 
quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;” 
góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, 
lòng yêu nước cho cán bộ, nhân dân, đặc 
biệt là thế hệ trẻ trong sự nghiệp đổi mới, 
xây dựng, phát triển đất nước. 

Triển lãm mở cửa phục vụ người dân từ 
đến tháng 6/2020. 

Những ngày này, tại Bình Thuận cũng 
diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm 
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Cụ thể, tại Khu di tích Dục Thanh (thành 
phố Phan Thiết), cùng với triển lãm, công tác 
chỉnh trang, sửa chữa được gấp rút hoàn 
thành để đón tiếp nhân dân trong và ngoài 
tỉnh đến viếng Bác, tham quan. 

Trước đó, Trường Chính trị tỉnh phối hợp 
với Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình 
Thuận đã tổ chức hội thảo khoa học chủ đề 
“Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân 
tộc - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại.” 

Tỉnh đoàn Bình Thuận tuyên dương thanh 
niên tiên tiến làm theo lời Bác. Dịp này, Bình 
Thuận sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật 
“Người còn mãi với non sông”.../. 

 

Hồng Hiếu // 
https://www.vietnamplus.vn/.- 2020 

(ngày 17 tháng 5) 

https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-
trien-lam-anh-ve-bac-ho-tai-truong-duc-

thanh/640647.vnp
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BÌNH THUẬN ĐIỀU CHỈNH KHUNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 

oàn thành chương trình học kỳ II của 
bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ 
sở và trung học phổ thông (kể cả giáo 

dục thường xuyên) chậm nhất vào ngày 
5/7/2020. 

Ủy ban tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định 
điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm 
học 2019-2020. 

Theo đó, hoàn thành chương trình giảng 
dạy và học tập học kỳ II của bậc mầm non, 
tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ 
thông (kể cả giáo dục thường xuyên) chậm 
nhất vào ngày 5/7/2020. 

Kế hoạch điều chỉnh khung kế hoạch thời 
gian năm học (Ảnh Phan Tuyết) 

Kết thúc năm học 2019-2020 của các cấp 
học hoàn thành ngày 15/7/2020. 

Xét hoàn thành chương trình cấp tiểu học, 
công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước 
ngày 10/7/2020. 

Thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung 
học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo vào 
các ngày 4,5 và 6/7/2020. 

Tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông 
Dân tộc nội trú tỉnh vào ngày 14/7/2020. 

Thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường 
trung học phổ thông vào ngày 24 và 
25/7/2020. 

Học sinh các cấp sẽ có 8 tuần thực học 
(riêng lớp 9 có 9 tuần và lớp 12 có 10 tuần 
thực học do đi học từ ngày 4/5 và trước đó 
cũng đã học trước 1 tuần). 

 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn/.- 
2020 (ngày 14 tháng 5) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/binh-
thuan-dieu-chinh-khung-ke-hoach-nam-

hoc-post209346.gd

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

BÌNH THUẬN TUYÊN DƯƠNG 30 GƯƠNG SÁNG LÀM THEO LỜI BÁC 

ối 16/5, Chương trình kỷ niệm 130 
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Tuyên dương Thanh niên tiên tiến 

làm theo lời Bác tỉnh Bình Thuận giai đoạn 
2018 - 2020 đã được tổ chức tại Bảo tàng 
Hồ Chí Minh – chi nhánh Bình Thuận. 

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người là 
dịp quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên, 
đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp một 
lần nữa tìm về bên Bác; nghiên cứu, học tập 
những lời dạy của Bác để lại, để được tiếp 
thêm sức mạnh, ý chí, nghị lực, vững vàng 
hơn trong lao động, học tập, sản xuất và 
chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được Bác trực 
tiếp sáng lập, rèn luyện; dưới sự lãnh đạo, 
dìu dắt của Đảng, Đoàn thanh niên đã không 
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ngừng lớn mạnh và phát triển, công tác 
thanh niên, công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi đã thực sự có những chuyển 
biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt. 

Đồng chí Lê Thị Bích Liên – Bí thư Tỉnh 
đoàn đã phát biểu ôn lại truyền thống kỷ 
niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và kết quả của tuổi trẻ Bình Thuận 
trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 

Giao lưu với các gương điển hình tiên tiến 

Bên cạnh đó, Ban tổ chức chương trình 
tổ chức giao lưu với 4 điển hình tiêu biểu 
trong 30 gương tuyên dương. Đây là cơ hội 
để những thanh niên và cán bộ Đoàn có dịp 
chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm và quyết tâm 
tiếp tục học tập, rèn luyện và cống hiến tốt 
hơn với danh hiệu thanh niên tiên tiến làm 

theo lời Bác. Qua đó, khích lệ tuổi trẻ không 
ngại khó khăn, phấn đấu trở thành những 
tấm gương sáng có mô hình hay, cách làm 
sáng tạo trong mọi lĩnh vực phát triển kinh tế 
- xã hội, xây dựng quê hương Bình Thuận 
ngày càng phát triển. 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
đã trao tặng giấy khen, biểu trưng cho 30 
đồng chí là thanh niên tiên tiến làm theo lời 
Bác giai đoạn 2018 – 2020. Trước đó, các 
đại biểu và 30 gương thanh niên tiên tiến đã 
báo công, dâng hương dâng hoa kính viếng 
anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện, tổ 
chức học tập, quán triệt và tuyên truyền nội 
dung các chuyên đề hằng năm, đưa nội 
dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc 
thường xuyên, thành nền nếp trong sinh 
hoạt. 

Quỳnh Trân // 
http://doanthanhnien.vn/.- 2020 

 (ngày 17 tháng 5) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-
giao-duc/binh-thuan-tuyen-duong-30-

guong-sang-lam-theo-loi-bac

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

GIÁO ÁN SOẠN CŨNG CHỈ ĐỂ CHO CÓ NÊN NHIỀU THẦY CÔ 
CHỌN... MUA CHO TIỆN 

gành giáo dục cũng cần có quy định 
những giáo viên lâu năm, giáo viên 
dạy 2-3 năm một khối lớp được miễn 

kiểm tra giáo án một cách hình thức như 
hiện nay. 

Giáo án được soạn trên vi tính nhưng vẫn phải in 
ra thể này để kiểm tra (Ảnh tác giả) 

Đọc bài viết: “Thật buồn với chuyện bán 
mua giáo án, sáng kiến kinh nghiệm…của 
một số giáo viên” của tác giả Kim Oanh đăng 
trên Giáo dục Việt Nam ngày 3/5, chúng tôi 
cũng đồng cảm với những băn khoăn, trăn 
trở của tác giả: 

 “Giáo viên đi dạy học mà không tự soạn 
được giáo án cho mình thì nên đánh giá về 
người thầy nằm ở ngưỡng trình độ nào 
đây?”. 

Thế nhưng, do cũng là nhà giáo nên 
chúng tôi hiểu được vì sao nhiều thầy cô 
giáo lại không tự soạn giáo án mà chọn cách 

N 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/binh-thuan-tuyen-duong-30-guong-sang-lam-theo-loi-bac
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/binh-thuan-tuyen-duong-30-guong-sang-lam-theo-loi-bac
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/binh-thuan-tuyen-duong-30-guong-sang-lam-theo-loi-bac
https://giaoduc.net.vn/gdvn/that-buon-voi-chuyen-ban-mua-giao-an-sang-kien-kinh-nghiemcua-mot-so-giao-vien-post208954.gd
https://giaoduc.net.vn/gdvn/that-buon-voi-chuyen-ban-mua-giao-an-sang-kien-kinh-nghiemcua-mot-so-giao-vien-post208954.gd
https://giaoduc.net.vn/gdvn/that-buon-voi-chuyen-ban-mua-giao-an-sang-kien-kinh-nghiemcua-mot-so-giao-vien-post208954.gd
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đi xin, copy, đi mua, thậm chí là mua trọn gói 
(từ công đoạn soạn đến in và trao tận tay)? 

Thế nào là giáo án? 

Người ta hay ví người nông dân ra ruộng 
phải có con trâu, cái cày, cái bừa hay cái 
cuốc… 

Giáo viên lên lớp phải có giáo án để giảng 
dạy. Nếu theo định nghĩa của Từ điển bách 
khoa Việt Nam 
bachkhoatoanthu.vass.gov.vn), thì giáo án 
chính là “kế hoạch và dàn ý giờ lên lớp của 
giáo viên...”. 

Bộ Giáo dục và đào tạo (2011) định nghĩa 
“Giáo án là kế hoạch giảng dạy của giáo viên 
dự định thực hiện cho một bài học, một tiết 
học hay một buổi lên lớp”. 

Như vậy, giáo án là một bản kế hoạch mà 
từng giáo viên lập ra cho mình để giảng dạy 
trên cơ sở mục tiêu chung của chương trình 
quy định. 

Bảng kế hoạch ấy, không quy định phải 
soạn dài dòng, chi tiết mà soạn ngắn gọn 
đến mức tối đa. 

Có thể nói, giáo án của giáo viên ngày 
nay, đã được tối giản hóa chỉ còn những 
bước lên lớp, một số phương pháp triển khai 
trong tiết dạy và thời gian cho từng hoạt 
động (mang tính dự kiến)… 

Giáo viên lên lớp có cần giáo án để 
giảng dạy không? 

Đối với giáo viên vừa ra trường mà làm 
công tác giảng dạy thì việc soạn giáo án là 
bắt buộc và vô cùng cần thiết. 

Giáo án soạn càng kỹ, thầy cô càng tự tin 
lên lớp giảng dạy, và cũng nhờ đó mà tiết 
dạy sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. 

Với giáo viên tiểu học còn đỡ, giáo viên 
bậc trung học trong khi giảng bài, khi cho 
học sinh ghi những nội dung cần nhớ vào vở 
để về học nhiều thầy cô giáo mới ra trường 
còn phải nhìn giáo án cho chuẩn. 

Nhưng với những thầy cô giáo dạy lâu 
năm thì sao?  

Những thầy cô giáo này chỉ cần cầm sách 
giáo khoa và đọc tên bài cần dạy thì nội dung 
kiến thức cần truyền tải, nội dung ghi bài, 

hình thức tổ chức lớp học sao cho hiệu quả 
sẽ được hình thành ngay chứ chẳng cần gì 
phải bám giáo án để dạy. 

Cô giáo H. ở Bình Thuận (người có thâm 
niên dạy 20) cho biết, mình chỉ nghe tên bài 
học thì trong một phút đã nói vanh vách nội 
dung của bài, các câu hỏi, phần bài tập, các 
hình thức và phương pháp triển khai cho tiết 
dạy. 

Thầy giáo M. giáo viên dạy địa lý bậc 
trung học cơ sở có 30 năm trong nghề nói 
rằng, mình chẳng bao giờ cần tới giáo án 
nhưng vẫn có thể giảng bài trơn tru, cho học 
sinh ghi bài học mà chẳng sai một chữ. 

Và hàng chục, hàng trăm thầy cô giáo đã 
có thâm niên công tác hàng chục năm tự tin 
khẳng định như vậy. 

Thế nhưng, điều đáng nói là tất cả các 
thầy cô giáo từ người mới ra trường đến 
người chuẩn bị về hưu vẫn phải soạn giáo 
án như nhau. 

Trong thực tế, giáo án hiện nay soạn 
xong chỉ để nhà trường kiểm tra hành 
chính 

Phần lớn giáo án hiện nay, giáo viên 
không dùng để giảng dạy mà chủ yếu dùng 
giáo án để nhà trường kiểm tra, ghi nhận hồ 
sơ giáo viên đầy đủ để căn cứ xếp loại thi 
đua. 

Thường người ta quy định, cứ 2 tuần tổ 
trưởng ký duyệt giáo án một lần. Một năm 
nhà trường kiểm tra giáo án 2 lần vào cuối 
học kỳ 1 và cuối học kỳ 2. 

Đến kỳ kiểm tra, giáo viên chỉ việc in ra, 
ký duyệt là bộ giáo án ấy đã hoàn thành vai 
trò trách nhiệm của mình. 

Giáo án soạn xong chỉ để ký, vì thế, cũng 
chẳng mấy thầy cô mặn mà với việc đầu tư 
chất xám để soạn giáo án cho mất công nên 
thường sao chép, copy cho nhanh hoặc đặt 
đồng nghiệp soạn sẵn và trao tay khi nhà 
trường có đợt kiểm tra. 

Dù không đầu tư soạn bộ giáo án kỹ 
lưỡng, dù chỉ là copy, sao chép nhưng 
những tiết dạy của nhiều thầy cô giáo vẫn 
rất hiệu quả. 
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Điều này đã được minh chứng qua nhiều 
tiết thao giảng, dự giờ hay kiểm tra dự giờ 
đột xuất ở nhiều trường học. 

Để tránh tình trạng soạn giáo án đối phó, 
tránh việc giáo viên copy, mua bán giáo án 
như hiện nay ngành giáo dục cũng cần có 
quy định những giáo viên lâu năm, giáo viên 

dạy 2-3 năm một khối lớp được miễn kiểm 
tra giáo án một cách hình thức như hiện nay. 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2020 (ngày 4 tháng 5) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/giao-an-
soan-cung-chi-de-cho-co-nen-nhieu-thay-

co-chonmua-cho-tien-post209059.gd 

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

GIÁO VIÊN, BẢO MẪU TRƯỜNG TƯ THỤC CÓ THUỘC DIỆN 
ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐẠI DỊCH COVID-19 ? 

ì sao giáo viên tư thục lại không nằm 
trong 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ 
do dịch bệnh gây ra? Trong khi chúng 

tôi cũng bị thất nghiệp như nhiều người lao 
khác? 

Giáo viên chúng tôi có được nhận tiền 
hỗ trợ đại dịch không? 

Chúng tôi vừa nhận được phản ánh của 
giáo viên hiện đang công tác tại một số 
trường tư thục thuộc xã Hàm Thắng, huyện 
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

Giáo viên mầm non các trường tư thục, vừa được 
HĐND TP Đà Nẵng bổ sung đối tược hỗ trợ khó 
khăn do đại dịch Covid-19 (Ảnh: Báo Người Lao 
động) 

Các thầy cô giáo cho biết, Chính phủ đã 
hỗ trợ gói 62 nghìn tỉ cho người dân gặp khó 
khăn trong đại dịch Covid-19. 

Chúng tôi cũng đã làm hồ sơ, người dân 
nơi này cũng đã được nhận hỗ trợ nhưng 
giáo viên vẫn chẳng thấy được gọi tên. 
Chúng tôi muốn hỏi: “Giáo viên tư thục có 
được nhận số tiền này không?  

Nếu không thì cũng phải hiểu rõ vì sao 
không được? Nếu được thì khi nào sẽ 
nhận?” 

Giáo viên tư thục không thuộc diện 
được hỗ trợ từ gói an sinh 62 nghìn tỉ 

Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi 
đã có cuộc trò chuyện với đại diện xã Hàm 
Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 
Thuận. 

Được biết, giáo viên, bảo mẫu tư thục 
không ai được nhận tiền hỗ trợ vì không nằm 
trong nhóm quy định tự do của Nghị quyết 
42, quyết định 15. 

Chúng tôi đang kiến nghị xin tỉnh mở rộng 
cho còn cho hay không thì không biết.  

Theo quyết định 99 của tỉnh về hỗ trợ 
Covid-19 thực hiện quyết định 15 của Chính 
phủ có 6 nhóm đối tượng lao động tự do thì 
không có giáo viên”. 

Vị đại diện của xã lý giải: “Giáo viên làm 
cho nhà trẻ tư thục, hợp đồng lao động là 
hợp đồng giữa 2 người, không dấu, không 
má, không gì, còn không gọi là có hợp đồng 
lao động, phải gọi là người lao động tự do 
không có giao kết hợp đồng lao động. 

Mà người lao động tự do chỉ có 6 nhóm 
ngành nghề trong đó không có nhóm ngành 
nghề giáo viên, bảo mẫu các trường tư 
thục”. 

Giáo viên tư thục đã bị bỏ lại đằng 
sau? 

Được biết, ngay từ khi học sinh phải nghỉ 
học vì dịch Covid-19 bùng phát, khác với 
những giáo viên dạy ở các trường công lập, 

V 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/giao-an-soan-cung-chi-de-cho-co-nen-nhieu-thay-co-chonmua-cho-tien-post209059.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/giao-an-soan-cung-chi-de-cho-co-nen-nhieu-thay-co-chonmua-cho-tien-post209059.gd
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những thầy cô giáo trường tư thục đã không 
được nhận một đồng tiền lương, tiền trợ cấp 
nào. 

Vốn điều kiện kinh tế đã khó khăn, cuộc 
sống hằng ngày chỉ trông vào đồng lương 
còm nay bỗng bị cắt.  

Nhiều nhà giáo lâm vào cảnh khốn cùng, 
dù trong mùa dịch vẫn phải đi làm phụ việc. 

Có người đi giao hàng, bán hàng trên 
mạng, nhiều người phải vay mượn tiền để 
trang trải cuộc sống cho qua ngày. 

Có giáo viên đã phải thốt lên: “Chúng tôi 
sắp không thể chịu đựng được nữa rồi”.  

Và khi nghe tin gói hỗ trợ an sinh xã hội 
62 nghìn tỉ của Chính phủ tới người dân gặp 
khó khăn do đại dịch Covid-19, nhiều giáo 
viên mừng lắm. 

“Dù số tiền không nhiều (3 tháng 
1.500.000 ngàn đồng) nhưng sẽ đỡ cho gia 
đình chúng tôi nhiều lắm”.  

Nay nghe xã trả lời thế và nghe nhiều nơi 
giáo viên tư thục cũng trong tình trạng như 
nhau: Không nhận được hỗ trợ từ Chính 
phủ.  

Một số giáo viên thắc mắc: “Vì sao giáo 
viên tư thục lại không nằm trong 6 nhóm đối 
tượng được hỗ trợ do dịch bệnh gây ra? 
Trong khi chúng tôi cũng bị thất nghiệp như 
nhiều người lao động khác?" 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2020 (ngày 31 tháng 5) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-
vien-bao-mau-truong-tu-thuc-co-thuoc-dien-

duoc-ho-tro-dai-dich-covid-19-
post209763.gd 

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

HỌC SINH BÌNH THUẬN HÀO HỨNG NGÀY TRỞ LẠI TRƯỜNG 

êm qua, con bé bắt mẹ để chuông 
đồng hồ lúc 5 giờ 30 phút nhưng 
mới 5 giờ, nó đã gọi mình dậy để 

chuẩn bị đi học”. 

Sáng ngày 11/5, học sinh mầm non, tiểu 
học, học sinh trung học cơ sở (trừ học sinh 
lớp 9), trung học phổ thông (trừ học sinh lớp 
12) đã được đi học trở lại. 

Học sinh làm lễ chào cơ trong lớp học (Ảnh Phan 
Tuyết) 

Khỏi phải nói, các em vui mừng đến thế 
nào. Mặc dù theo thông báo 6 giờ 30 phút 
cổng trường mới mở nhưng nhiều em đã 
đến trường lúc 6 giờ. 

Giáo viên kiểm tra nhiệt độ cho học sinh (ảnh 
Phan Tuyết) 

Đón biết được tâm lý khát khao được đi 
học của trẻ sau một kỳ nghỉ dài nên sẽ có 
nhiều em đi học sớm, Ban giám hiệu và thầy 
cô giáo đã có mặt từ rất sớm làm công tác 
khử khuẩn, đo nhiệt độ, đặc biệt giáo viên 
lớp 1 ra tận cổng để đón học sinh (vì có một 
số em còn khóc khi xa ba, mẹ). 

“Đ 
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Học sinh được xịt nước kháng khuẩn khi vào 
trường (Ảnh Phan Tuyết) 

Chị Tâm, phụ huynh của em Hòa lớp 1C 
Trường Tiểu học Tân An 1 thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận cho biết: “Đêm qua, con bé bắt 
mẹ để chuông đồng hồ lúc 5 giờ 30 phút 
nhưng mới 5 giờ, nó đã gọi mình dậy để 
chuẩn bị đi học”. 

Giáo viên đón học sinh lớp 1 tận cổng trường 
(Ảnh Phan Tuyết) 

Khi được hỏi: “Nghỉ học dài như thế các 
con có thích không?”, gần như cả lớp đồng 
thanh trả lời: “Chúng con không thích đâu ạ”. 

Hai bé chia nhau bị bánh (Ảnh Phan Tuyết) 

Em nào cũng than nghỉ học chỉ ở nhà 
không được gặp bạn bè, thầy cô nên rất 
buồn. Có lẽ vì thế mà ngày đầu tiên trở lại 
trường sĩ số học sinh đã đạt 100%. 

Mẹ ngóng theo con vào lớp (Ảnh Phan Tuyết) 

Trong lớp, học sinh thường không mang 
khẩu trang để ngồi học cho thoải mái. Thế 
nhưng, giờ ra chơi em nào cũng mang khẩu 
trang và hạn chế tiếp xúc với bạn đúng như 
lời dặn dò của thầy cô giáo.  

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2020 (ngày 11 tháng 5) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoc-
sinh-binh-thuan-hao-hung-ngay-tro-lai-

truong-post209266.gd 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoc-sinh-binh-thuan-hao-hung-ngay-tro-lai-truong-post209266.gd
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HỌC SINH KHỐI 4,5 HỌC CHỈ 8 TUẦN NHƯNG VẪN PHẢI LÀM 
KIỂM TRA ĐẾN 2 LẦN 

ã tinh giản ½ thời gian và thời lượng 
học tập sao lại không thể bỏ đi một 
lần kiểm tra giữa học kỳ cho học 

sinh? 

Không giãn cách học sinh nhưng vẫn 
bố trí thời gian các khối lớp về so le 

Ngày 11/5, là thời điểm cho học sinh tiểu 
học của tỉnh Bình Thuận đến trường. Dù 
không phải thực hiện việc giãn cách giữa 
các lớp nhưng trường học vẫn thực hiện 
nghiêm túc việc ra về so le giữa các khối lớp. 

 

Tinh giản chương trình tránh áp lực, cũng 
nên bỏ bớt số lần kiểm tra cho học sinh tiểu 
học (Ảnh minh họa: Báo Người lao động) 

Giáo viên được phân công hướng dẫn 
học sinh các khối lớp ra về theo quy định một 
cách trật tự. 

Các khối lớp ra về cách nhau 5 phút, buổi 
sáng bắt đầu từ 10 giờ 5 phút và kết thúc lúc 
10 giờ 25 phút. 

Buổi chiều bắt đầu ra về từ lúc 16 giờ 25 
phút và kết thúc lúc 16 giờ 45 phút. 

 

 

Vừa ôn tập để củng cố kiến thức, vừa 
học để kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ 

Tính từ ngày 11/5 tới thời điểm kết thúc 
năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 15/7 các em học sinh sẽ phải học 
tổng cộng 8 tuần. 

Với thời gian học không nhiều (sau khi đã 
tinh giản kiến thức tới 7 tuần) nhưng học 
sinh vẫn phải kiểm tra đủ 2 lần như bình 
thường là kiểm tra giữa kỳ 2 và cuối kỳ 2. 

Đây cũng là áp lực không chỉ với học sinh 
còn cho tất cả các thầy cô giáo dạy khối 4 và 
5. 

Bởi vì, ngay thời điểm học sinh trở lại 
trường, giáo viên sẽ phải nỗ lực rất nhiều để 
ôn lại kiến thức cho các em. 

Sẽ có không ít em quên hết những gì đã 
học, thầy cô vừa ôn tập để củng cố lại kiến 
thức, vừa dạy chương trình mới và tiếp tục 
ôn tập để các em làm bài kiểm tra giữa học 
kỳ. 

Kiểm tra vừa xong cũng là lúc bắt đầu ôn 
tập tiếp để cho đợt kiểm tra cuối học kỳ. Chỉ 
trong một khoảng thời gian khá ngắn, học 
sinh khối 4 và 5 sẽ phải trải qua 2 lần kiểm 
tra học kỳ khá căng thẳng. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tinh giản ½ 
thời gian và thời lượng học tập, sao lại 
không thể bỏ đi một lần kiểm tra giữa học kỳ 
cho học sinh? 

Đỗ Quyên // https://giaoduc.net.vn.- 
2020 (ngày 7 tháng 5)  

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoc-
sinh-khoi-45-hoc-chi-8-tuan-nhung-van-

phai-lam-kiem-tra-den-2-lan-post209243.gd 

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

HỌC SINH LỚP 1 SẼ ĐỌC VIẾT SAO ĐÂY KHI THỜI GIAN HỌC 
CHỈ CÒN MỘT NỬA? 

ọc sinh không biết đọc sẽ chẳng học 
được môn gì, đã không biết đọc mà 
vẫn lên lớp thì xem như con đường 

học vấn của những học sinh này sẽ chấm 
dứt sau 5 năm. 

Đ 

H 
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15 tuần thực học của học sinh lớp 1 đã 
được giảm xuống còn 8 tuần học. Những tiết 
học ôn tập, tiết học bổ sung đã không còn, 
nhiều nội dung học cũng được tinh giản. 

Giờ ra chơi, giáo viên lớp 1 ở tại lớp để kèm thêm 
học sinh còn chậm (Ảnh Phan Tuyết) 

Nếu như trước đây, mỗi buổi học, học 
sinh lớp 1 chỉ học 2 vần thì hiện nay trung 
bình mỗi buổi sẽ phải học 4 vần thậm chí 6 
vần. 

Tranh thủ giờ nghỉ tiết để kèm học sinh yếu (Ảnh 
Phan Tuyết) 

Học ngày 2 vần nhiều em đã khó nhớ thì 
nay áp lực tăng gấp nhiều lần. 

Liên tục học vần mới nhưng lại không có 
thời gian ôn tập thì giáo viên dạy cứ dạy, học 
sinh ngu ngơ không biết gì cũng chẳng hề 
lạ. 

Cô giáo dạy lớp 1 ở Bình Thuận cho biết, 
trên lớp không có thời gian ôn tập nhưng về 
nhà nhiều em cũng không chịu ôn bài. Nhiều 
phụ huynh phó thác hoàn toàn cho thầy cô 
ở trường thì dù giáo viên có cố gắng, nỗ lực 
đến đâu đôi khi cũng bó tay thôi. 

Giai đoạn này, giáo viên chuẩn bị rèn cho 
học sinh viết chữ nhỏ, chữ hoa nhưng dạy 
vần chưa xong chẳng còn thời gian nào để 
luyện. Ngày nào cũng học âm vần mới, kiến 
thức này chưa nhớ, chưa được khắc sâu đã 
phải học tiếp những kiến thức tiếp theo. 

Giáo viên bở hơi tai 

Dạy lớp 1 vốn đã cực nhưng dạy lớp 1 
đúng giai đoạn này thì sự vất vả phải tăng 
lên bội phần. Ngoài việc phải đi sớm hơn 
đồng nghiệp để lo quét dọn vệ sinh, các cô 
còn phải đón và dỗ học trò mỗi ngày. 

Do thời gian nghỉ quá lâu, một số học sinh 
đã quen với việc chơi hơn học nên đi học lại 
hay khóc và không chịu học bài. Vừa dạy, 
vừa dỗ dành để học sinh vào nền nếp học 
tập như trước cũng khá phần vất vả. 

Vào lớp, giáo viên cặm cụi dạy từ đầu giờ 
đến khi hồi trống tan trường vang lên bài dạy 
vẫn còn chưa hết. 

Do không phải học sinh nào cũng tiếp thu, 
lĩnh hội được lời dạy của cô, đã thế, không 
ít em chẳng bao giờ ôn bài ở nhà nên lên lớp 
giáo viên lại vất vả thêm bội phần. 

Giờ ra chơi, thay vì nghỉ giải lao để chuẩn 
bị cho tiết học mới các giáo viên lớp 1 lại 
cặm cụi kèm những em học yếu, những học 
sinh tiếp thu bài chậm. 

Giờ ra về, có cô còn phải nán lại để 
hướng dẫn tiếp những học sinh chưa theo 
kịp bài vừa dạy. 

Phụ huynh không hợp tác thì giáo viên 
cũng thua 

Do thời gian học đã bị thu hẹp, nhiều nội 
dung học đã bị giảm tải cho kịp thời gian. Bởi 
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thế, sự nỗ lực của giáo viên cũng trở thành 
vô nghĩa khi phụ huynh không hợp tác. 

Ở thành phố, phần đông phụ huynh chăm 
lo cho con và hợp tác với giáo viên khá tốt. 
Thế nhưng, ở những vùng quê không ít phụ 
huynh vẫn đang phó thác việc học của con 
cho nhà trường. 

Có em học ở trường được chữ nào thì 
học, về nhà chẳng bao giờ ôn bài hay làm 
bài thầy cô cho.  

Chỉ 8 tuần học nữa là kết thúc năm học 
nhưng những kiến thức cần truyền tải lại khá 
nặng, nhiều cô giáo lớp 1 lo lắng cho biết 

nếu không có sự chung tay từ phụ huynh thì 
có học xong chương trình lớp 1 năm nay vẫn 
sẽ có nhiều em không biết đọc. 

Học sinh không biết đọc sẽ chẳng học 
được môn gì, đã không biết đọc mà vẫn lên 
lớp thì xem như con đường học vấn của 
những học sinh này sẽ chấm dứt sau 5 năm. 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2020 (ngày 13 tháng) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoc-
sinh-lop-1-se-doc-viet-sao-day-khi-thoi-

gian-hoc-chi-con-mot-nua-post209317.gd 

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

THỊ XÃ LA GI BỎ THAO GIẢNG CỤM VÀ HOÃN THI 
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THỊ 

ỏ thao giảng cụm giữa các trường học 
với nhau, đồng thời hoãn luôn Hội thi 
giáo viên dạy giỏi cấp thị qua năm học 

tới. 

Trong cuộc họp hiệu trưởng ngày 5/5, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận đã thông tin cho hiệu trưởng các 
trường tiểu học trong toàn thị xã biết nhiều 
nội dung quan trọng. 

Tiết dạy thao giảng cụm của giáo viên Trường 
Tiểu học Tân Bình thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận. 
(Ảnh Phan Tuyết) 

Đáng chú ý nhất là việc bỏ thao giảng cụm 
giữa các trường học với nhau, đồng thời 
hoãn luôn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị 
qua năm học tới. 

Thao giảng cụm là một số trường học 
trong cùng một địa bàn tổ chức sinh hoạt 
chuyên môn bằng việc dạy thao giảng dự 
giờ một số môn học học. 

Từng trường sẽ đăng ký tiết dạy và luân 
phiên xoay vòng. Sau khi dự giờ, giáo viên 
các trường sẽ thảo luận và nêu lên ưu điểm, 
khuyết điểm và những ý kiến thắc mắc… 

Sau đó, đại diện chuyên môn của các 
trường sẽ ghi nhận và rút ra bài học cho 
những tiết dạy tiếp theo. 

Về Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị năm 
học 2019-2020, đã trải qua được 2 vòng là 
thi sáng kiến kinh nghiệm và vòng thi năng 
lực. 

Vòng thi thứ ba là thi 2 tiết dạy trên lớp 
học thực tế. Thế nhưng, thời gian chuẩn bị 
thi tiết dạy đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát 
và học sinh phải nghỉ học dài ngày. 

Nay, tuy học sinh đã đến trường nhưng 
để dành thời gian cho giáo viên dạy dỗ, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã La Gi đã 
quyết định hoãn Hội thi giáo viên dạy giỏi 
vào tháng 10 năm 2020. 

Quyết định này đã nhận được sự đồng 
tình rất lớn từ tập thể giáo viên của ngành. 

 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2020 (ngày 7 tháng 5) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/thi-xa-la-
gi-bo-thao-giang-cum-va-hoan-thi-giao-

vien-day-gioi-cap-thi-post209158.gd 

B 
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THIẾU NHI BÌNH THUẬN BÁO CÔNG DÂNG BÁC 

áng 15/5, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Lễ 
báo công, dâng hương hoa, viếng Bác 
với sự tham dự 100 đội viên, thiếu 

niên, nhi đồng tiêu biểu đại diện cho hơn 
110.000 đội viên toàn trên toàn tỉnh. 

Tại Lễ báo công, các em thiếu niên, nhi 
đồng thành phố đã vui mừng báo công dâng 
lên Bác kính yêu những kết quả đã đạt được 
trong năm học qua. Nhờ có sự quan tâm chỉ 
đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban 
ngành, đoàn thể, đặc biệt là tổ chức Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh, công tác Đội và phong 
trào thiếu nhi của tỉnh đã đạt được những 
thành tích đáng khích lệ. 

 

Kết quả: 83.325 bạn đạt danh hiệu Cháu 
ngoan Bác Hồ, 20.000 thiếu nhi được kết 
nạp vào tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, 
4.200 đội viên lớn tuổi được bồi dưỡng, kết 
nạp vào tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ Chí Minh; tổ chức có hiệu quả các hoạt 
động phong trào của Đội với hơn 390 công 
trình, phần việc măng non, 588 hoạt động 
đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; 
thực hiện có hiệu quả các mô hình “Bạn giúp 
bạn”, “Nhóm học tập”, “Đôi bạn cùng tiến”; 
triển khai có hiệu quả các hoạt động gây quỹ 
“Vì bạn nghèo” thông qua các hình thức 
“Nuôi heo đất”, tổ chức văn nghệ gây quỹ, tổ 
chức giải việt dã gây quỹ, qua đó đã có giúp 
đỡ được 1.859 bạn bỏ học và có nguy cơ bỏ 
học trở lại trường với 779 phương tiện đến 
trường, 1.500 bộ quần áo, 9.200 đồ dùng 

học tập các bạn học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn vươn lên trong học tập; 17.502 đôi bạn 
cùng tiến, 1.200 Câu lạc bộ học tập... 

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội 
tỉnh đã trao tặng 20 phần quà, trị giá 05 triệu 
đồng cho 20 em đội viên nghèo, có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Phan 
Thiết; trao tặng 1.500 quyển vở cho các liên 
đội trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. 

 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có 
ý nghĩa sâu sắc của tổ chức Đội và đội viên, 
thiếu niên, nhi đồng. Trước anh linh của Bác, 
100 đại biểu thiếu nhi thành phố đã hứa với 
Bác: Sẽ tiếp tục thi đua học tập rèn đức 
luyện tài, phát huy trí thông minh, lòng dũng 
cảm, đoàn kết phấn đấu để đạt được nhiều 
thành tích xuất sắc hơn nữa góp phần tô 
thắm trang sử vẻ vang của Đội thiếu niên 
Tiền phong Hồ Chí Minh, kết thành những 
bông hoa tươi thắm kính dâng lên Đảng và 
Bác Hồ kính yêu; xứng đáng với truyền 
thống quê hương cách mạng, góp phần xây 
dựng tỉnh Bình Thuận ngày càng giàu đẹp, 
văn minh. 

 
Quỳnh Trân // 

http://doanthanhnien.vn/.- 2020 
 (ngày 15 tháng 5) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-
ho-chi-minh/thieu-nhi-binh-thuan-bao-cong-

dang-bac
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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC - GIÁ TRỊ 
LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI 

gày 15/5, Trường Chính trị tỉnh Bình 

Thuận phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí 

Minh - chi nhánh Bình Thuận tổ 

chức Hội thảo chuyên đề với nội dung “Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 

- Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”. 

Nhân dân bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà 
Quảng, tỉnh Cao Bằng vui mừng chào đón Bác Hồ 
về thăm, ngày 20/2/1961. Ảnh: Tư liệu TTXVN 

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 

130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

được tổ chức tại trường Dục Thanh - nơi 

Bác Hồ dừng chân dạy học trước khi Người 

ra đi tìm đường cứu nước. 

Phát biểu tại hội thảo, Thạc sĩ Nguyễn Thị 

Thuận Bích, Hiệu trưởng Trường chính trị 

tỉnh Bình Thuận,  nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ 

Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo Đảng 

Cộng sản Việt Nam, là người thầy vĩ đại của 

Cách mạng Việt Nam. Xuất phát từ giá trị 

văn hóa dân tộc được hun đúc trong lịch sử 

dựng nước và giữ nước, cùng với sự nghiên 

cứu, kế thừa tư tưởng, chủ nghĩa Mác-Lê 

nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hình thành và 

phát triển tư tưởng của mình về đại đoàn kết 

dân tộc. Thực tiễn 90 năm qua của Cách 

mạng Việt Nam đã chứng minh ý nghĩa vĩ 

đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Ngoài việc khẳng định ý nghĩa, giá trị lý 

luận của tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của 

Bác, hội thảo lần này còn đề cập đến những 

những bài học thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí 

Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với 

việc thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng 

cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”. 

Tại hội thảo, gần 30 báo cáo khoa học, 

tham luận được trình bày, trong đó có những 

bài nêu bật tính ứng dụng và bài học kinh 

nghiệm trong việc phát huy sức mạnh của 

dân tộc với sức mạnh thời đại trong giai 

đoạn hiện nay như: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về đại đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự 

vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện 

nay; “Lấy dân làm gốc”- Ngọn nguồn của Đại 

đoàn kết; Tăng cường khối đại đoàn kết 

trong việc tập hợp thanh niên ở cơ sở; Vận 

dụng chiến lược đại đoàn kết dân tộc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng, chống 

dịch COVID-19 ở nước ta… 

 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn/.- 

2020 (ngày 15 tháng 5) 

https://baotintuc.vn/thoi-su/tu-tuong-ho-

chi-minh-ve-dai-doan-ket-dan-toc-gia-tri-

lich-su-va-y-nghia-thoi-dai-

20200515180322554.htm
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BÀN GIAO “NHÀ NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI” TẶNG CỰU CHIẾN BINH 
CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 

áng 15-5, tại phường Hưng Long, TP 
Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), Ban liên 
lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại 

TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban liên lạc 
truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình 
Thuận đã tổ chức bàn giao “Nhà nghĩa tình 
đồng đội” tặng CCB Nguyễn Tấn Đẩu. 

Bàn giao nhà tặng CCB Nguyến Tấn Đẩu. 

Ngôi nhà cấp 4 có kết cấu bằng móng đá, 
tường xây gạch kiên cố, với diện tích sử 
dụng 65m2; với tổng kinh phí xây dựng là 

190 triệu đồng. Trong đó, Ban liên lạc truyền 
thống Bộ đội Biên phòng tại TP Hồ Chí Minh 
cùng Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh hỗ 
trợ 50 triệu đồng. 

Được biết, CCB Nguyễn Tấn Đẩu nhập 
ngũ tháng 5-1975 và công tác tại Đồn Biên 
phòng 706, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thuận 
Hải (nay là BĐBP Bình Thuận), tháng 4-
1981 phục viên trở về địa phương. Do sức 
khỏe yếu, nghề nghiệp không ổn định nên 
đời sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn… 
Với việc vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 
kinh phí xây nhà đã giúp CCB Nguyễn Tấn 
Đẩu cùng gia đình có được ngôi nhà kiên cố, 
ổn định cuộc sống. 

 

Trung Thành // https://www.qdnd.vn/.- 
2020 (ngày 15 tháng 5) 

https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-
si/che-do-chinh-sach/ban-giao-nha-nghia-

tinh-dong-doi-tang-cuu-chien-binh-co-hoan-
canh-kho-khan-617920

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

BÌNH THUẬN CẠN KIỆT NGUỒN NƯỚC 

ối với nguồn nước tự nhiên tại Bình 
Thuận, do tình hình khô hạn kéo dài 
nên các sông, suối đều đã cạn kiệt, 

mực nước ngầm cũng suy giảm nghiêm 
trọng. Hiện nay, các giếng khoan, giếng đào 
ở các địa phương của tỉnh đều rơi vào tình 
trạng cạn nước, nhiều nơi khô cạn hoặc bị 
nhiễm mặn. 

Ngày 25/5, Bộ NNPTNT làm việc với 
UBND tỉnh Bình Thuận để nắm bắt tình hình 
hạn hán ở địa phương nhằm tìm các giải 
pháp ứng phó.  

UBND tỉnh Bình Thuận thông tin, hiện 
lượng nước còn lại trong các hồ chứa thủy 
lợi trên toàn tỉnh chỉ còn khoảng trên 11 triệu 

m3, đạt khoảng 4,3% dung tích thiết kế. 
Lượng nước tại hồ thủy điện Đại Ninh cũng 
chỉ còn trên 12 triệu m3 (đạt 4,82% dung tích 
thiết kế), hồ thủy điện Hàm Thuận còn 103 
triệu m3 (chỉ đạt 19,73% dung tích thiết kế). 
Đối với nguồn nước tự nhiên, do tình hình 
khô hạn kéo dài nên các sông, suối đều đã 
cạn kiệt, mực nước ngầm cũng suy giảm 
nghiêm trọng. Hiện nay, các giếng khoan, 
giếng đào ở các địa phương của tỉnh đều rơi 
vào tình trạng cạn nước, nhiều nơi khô cạn 
hoặc bị nhiễm mặn. 

UBND tỉnh Bình Thuận nhận định, tỉnh 
đang đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt nhất 
trong suốt 10 năm qua ở địa phương và 

S 
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khiến tình trạng hạn hán càng trở nên 
nghiêm trọng. Tình hình sản xuất nông 
nghiệp và đời sống sinh hoạt tại các huyện 
như Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận 
Nam, Hàm Tân và cả TP Phan Thiết đều bị 
ảnh hưởng. Trong vụ Đông Xuân 2019-
2020, Bình Thuận phải cắt giảm gần 14 
nghìn ha diện tích lúa, bắp và vụ Hè Thu 
năm nay chỉ trồng ở khu vực đồng bằng La 
Ngà thuộc khu tưới của đập dâng Tà Pao. 
Hiện nay, còn khoảng 30 nghìn ha lúa đang 
phải chờ mưa, chưa thể sản xuất theo kế 
hoạch do thiếu nguồn nước. Ngoài ra, hàng 
chục nghìn ha cây trồng khác bị thiếu nước, 
ảnh hưởng đến năng suất. 

Về nước sinh hoạt, toàn tỉnh có 43 xã, 
phường, thị trấn bị thiếu cục bộ với khoảng 
trên 27 nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Nhiều 
nơi của tỉnh, người dân phải mua nước để 
phục vụ các nhu cầu cấp thiết trong sinh 

hoạt với giá giao động từ 60.000 đồng-
120.00 đồng/m3. 

Để ứng phó tình hình hạn hán, Thứ 
trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đề 
nghị tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện các 
giải pháp về tích trữ nguồn nước. Trong đó 
chú trọng tới thời gian hoàn thiện các công 
trình thủy lợi đang thực hiện để đến năm 
2022 địa phương cơ bản chủ động được 
nguồn nước tưới. Đồng thời, Thứ trưởng 
Nguyễn Hoàng Hiệp cũng gợi mở các giải 
pháp thúc đẩy sản xuất phù hợp với tình 
hình như tính toán tái cơ cấu nông nghiệp, 
chuyển đổi hợp lý cơ cấu cây trồng, cây chịu 
hạn để thích ứng với biến đổi khí hậu. 

 

Hải Nhi // http://daidoanket.vn.- 2020 
(ngày 26 tháng 5) 

http://daidoanket.vn/moi-truong/binh-
thuan-can-kiet-nguon-nuoc-tintuc467111

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

BÌNH THUẬN CẦN TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP ĐỂ THÍCH ỨNG 
VỚI HẠN HÁN 

gày 25-5, Đoàn công tác của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN-PTNT) do Thứ trưởng Nguyễn 

Hoàng Hiệp dẫn đầu đã có buổi làm việc với 
UBND tỉnh Bình Thuận về các giải pháp 
khắc phục hạn hán. 

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp tại 
buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận về các giải pháp 
khắc phục hạn hán. 

Năm nay, nắng nóng diễn ra gay gắt trong 
phạm vi toàn tỉnh Bình Thuận, cao nhất trong 
hơn 10 năm trở lại đây gây nên tình trạng 
hạn hán, thiếu nước sản xuất và sinh hoạt 

trầm trọng. Theo báo cáo của UBND tỉnh 
Bình Thuận, tính đến ngày 23-5-2020, lượng 
nước còn lại trong các hồ chứa thủy lợi trên 
địa bàn toàn tỉnh là 11,16 triệu m3/259,38 
triệu m3 dung tích hữu ích thiết kế, đạt 4,3%. 
Nguồn nước tự nhiên trên các sông suối 
trong phạm vi tỉnh đều cạn kiệt, mực nước 
ngầm bị suy giảm mạnh, các giếng khoan, 
giếng đào ở các địa phương trong tỉnh đều 
trong tình trạng cạn nước, có nhiều khu vực 
không còn nước, hoặc đã bị nhiễm mặn. 

Ông Mai Kiều, Giám đốc Sở NN-PTNT 
Bình Thuận cho biết, vụ Đông Xuân năm 
2019-2020, tỉnh phải cắt giảm 13.986 ha 
diện tích cây trồng, trong đó có hơn 13.218 
ha lúa. Vụ hè thu chỉ gieo trồng ở khu vực 
đồng bằng La Ngà thuộc khu tưới của Đập 
dâng Tà Pao, còn 30.000 ha lúa do thiếu 
nguồn phải chờ mưa, chưa thể sản xuất 
theo kế hoạch. Toàn tỉnh có 43 xã, phường, 
thị trấn thiếu nước sinh hoạt cục bộ với tổng 
số 27.271 hộ/114.095 nhân khẩu ở khu vực 
nông thôn. Trong đó có một số địa phương, 
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người dân phải mua nước sinh hoạt với giá 
dao động từ 60.000 - 120.000 đồng/m3. 

Trước tình hình nắng hạn kéo dài, tỉnh 
Bình Thuận đã xây dựng ba phương án kế 
hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2020 theo các 
tình huống: có mưa sớm; mưa sau ngày 15-
5 và mưa sau ngày 30-6. 

Cùng với đó, tỉnh cũng đã triển khai nhiểu 
giải pháp trước mắt khắc phục hạn hán, 
như: nạo vét kênh mương, các cửa lấy nước 
hồ chứa Trạm bơm bị bồi lấp, lắp đặt và vận 
hành các trạm bơm dã chiến, đào ao, giếng, 
đắp đập tạm trên sông, suối để trữ nước; 
Mua bồn, xây bể chứa nước sạch trữ nước 
phục vụ sinh hoạt. Tận dụng tối đa nguồn 
nước tự nhiên trên sông, suối trữ và nước 
ngầm cung cấp nước thô phục vụ hoạt động 
của các hệ thống công trình cấp nước tập 
trung. Xây dựng cụ thể kế hoạch cấp, sử 
dụng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt, 
chăn nuôi, sản xuất ngay từ đầu mùa khô chi 
tiết đến từng công trình thủy lợi, từng địa 
phương trong tỉnh. 

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp 
kiểm tra thực địa công trình hồ chứa nước Sông 
Lũy (Bình Thuận) đang được thi công. 

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng 
Hiệp đánh giá năm 2020, Bình Thuận gặp 
hạn cực điểm cao hơn 2015-2016. Tuy 
nhiên, ngành nông nghiệp đã chủ động tham 
mưu cho lãnh đạo tỉnh để khắc phục hạn 
hán. Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo rất sớm 

các biện pháp để ứng phó với hạn hán. Đến 
thời điểm này hạn chế tối đa thiệt hại trong 
sự kiểm soát. 

Tuy nhiên, để bảo đảm an ninh nguồn 
nước về lâu dài thì cần phải có giải pháp 
công trình và phi công trình. Về phi công 
trình, Bình Thuận cần phải tái cơ cấu lại 
nông nghiệp, tính toán chuyển đổi hợp lý cơ 
cấu cây trồng, sử dụng cây trồng ngắn ngày, 
chịu hạn. Rà soát lại phát triển kinh tế - xã 
hội, giảm diện tích trồng lúa sử dụng nhiều 
nước. Về công trình, trong bất kể tình huống 
nào phải bảo đảm nước theo thứ tự ưu tiên: 
nước sinh hoạt cho người dân, thứ hai là cho 
gia súc và thứ ba mới là cho sản xuất. Phải 
đưa ra kịch bản xấu nhất để tính toán các 
tình huống trên tinh thần thích nghi có kiểm 
soát bằng việc xây dựng các công trình thủy 
lợi. Đẩy nhanh xây dựng các công trình hiện 
có và hoàn thiện các công trình chuyển 
nước để đến năm 2025 cơ bản khắc phục 
được tình trạng hạn hán ở Bình Thuận. 

Tỉnh phải triển khai nhanh việc giải phóng 
mặt bằng, giải ngân một số công trình thủy 
lợi đang triển khai thực hiện như hồ Ka Pét, 
hệ thống kênh kết nối các hồ chứa; tính toán 
phân phối chuyển nước hợp lý giữa các hồ, 
tránh để thất thoát, tăng hệ số sử dụng 
nước; phải tính toán sử dụng nước tuần 
hoàn. Trước mắt Bộ cấp năm tỷ đồng giao 
cho các đơn vị của Bộ phối hợp cùng với tỉnh 
để thực hiện công tác khảo sát, chuẩn bị đầu 
tư Hồ La Ngà 3 

Trước đó, ngày 24-5, đoàn công tác của 
Bộ đã đi kiểm tra thực địa một số công trình 
thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

 

Đình Châu // https://nhandan.com.vn.- 
2020 (ngày 25 tháng 5) 

https://nhandan.com.vn/xahoi/tin-
tuc/item/44601702-binh-thuan-can-tai-co-

cau-nong-nghiep-de-thich-ung-voi-han-
han.html
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BÌNH THUẬN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHO NHÂN DÂN 
VÙNG HẠN HÁN 

rước tình hình hạn hán kéo dài, người 
dân ở nhiều địa phương trong tỉnh 
Bình Thuận gặp rất nhiều khó khăn 

trong cuộc sống do thiếu nước sinh hoạt, 
đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa. Tại 
một số địa phương, tình hình thiếu nước 
sinh hoạt diễn ra hết sức gay gắt, nhất là các 
khu vực khó khăn về nguồn nước thuộc các 
huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Bắc 
Bình… ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống 
của người dân. Trước thực tế này, một số 
địa phương đã triển khai việc hỗ trợ, cung 
cấp nước ngọt miễn phí cho bà con. 

Gần 200 hộ dân ở hai thôn Dân Hiệp và Dân Lễ, xã 
Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc được Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận cấp nước sinh hoạt miễn 
phí. 

Tại huyện Hàm Tân, mực nước ngầm bắt 
đầu thiếu hụt, các giếng đào, giếng khoan 
đang dần bị khô cạn. Trên địa bàn huyện, 
hiện có sáu công trình cấp nước sinh hoạt 
do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 
trường nông thôn Bình Thuận quản lý khai 
thác với tổng công suất thiết kế 3.965 
m3/ngày đêm, cung cấp cho 8.501 hộ dân 
với 38.255 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 44,7% số 
hộ trong toàn huyện, còn lại số hộ dân khu 
vực nông thôn sử dụng nước sinh hoạt từ 
giếng đào, giếng khoan. Tuy nhiên, nguồn 
nước tại các công trình thủy lợi cũng đã hụt 
sâu, một số công trình cấp nước thiếu hụt 
nguồn cấp nước nghiêm trọng, một số nhà 
máy nước đã phải hoạt động cấp nước luân 
phiên theo giờ cho người dân, có nhà máy 
đã phải ngừng hoạt động, dẫn tới nhiều khu 
vực nông thôn thiếu nước sinh hoạt trầm 
trọng. Theo báo cáo của UBND huyện Hàm 
Tân, đến thời điểm này, toàn huyện có 

1.848hộ/7.321 khẩu đang bị thiếu nước sinh 
hoạt, phải đi mua nước sinh hoạt, trong đó 
có 396hộ/1.311 khẩu thuộc hộ nghèo, cận 
nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân 
tộc thiểu số của 5 xã/10 xã, thị trấn thiếu 
nước sinh hoạt. Một số khu vực người dân 
đã phải đi mua nước sinh hoạt, nhất là khu 
vực xã Sơn Mỹ; thôn 4, thôn 5 xã Tân Phúc 
với giá 100.000 đồng/m3. Còn để dùng nấu 
ăn, nhiều hộ phải mua nước đóng bình (loại 
20 lít) với giá từ 8-10 nghìn đồng/bình/ngày. 

Ông Trác Xuân Cường, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Hàm Tân cho biết, UBND 
huyện đã có văn bản chỉ đạo từ ngày 27-4-
2020, Ban quản lý công trình Công cộng 
huyện dùng xe bồn chở nước từ Nhà máy 
nước Tân Minh về cung cấp miễn phí cho 
300 hộ dân khu vực thôn 4, thôn 5 xã Tân 
Phúc bốn chuyến/tuần, một thôn/2 
chuyến/tuần. Đây là hai thôn chưa có hệ 
thống nước sinh hoạt mà nguồn nước tại 
các giếng khoan, giếng đào đã cạn kiệt, 
người dân phải đi mua nước. Xe bồn sẽ 
cung cấp nước cho các điểm: Hội trường 
thôn 4, điểm trường mẫu giáo xã Tân Phúc, 
trường tiểu học Tân Phúc. Những điểm này 
đã có sẵn bồn chứa nước chống hạn bằng 
inox được hỗ trợ từ năm 2016. Xe bồn chở 
nước của Ban quản lý Công trình công trình 
Công cộng tiếp nước vào các bồn để người 
dân đến lấy và sử dụng. 

Bộ đội cấp nước sinh hoạt cho bà con, đồng thời 
bơm vào bồn chứa đặt tại điểm dân cư ở thôn Dân 
Hiệp, xã Thuận Hòa, huyện hàm Thuận Bắc. 

Tại xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc 
(Bình Thuận) với tỷ lệ dân số 80% là người 
đồng bào K’Ho; nghề nghiệp chủ yếu là làm 
nông. Đây là xã miền núi, nằm trong khu vực 

T 
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khô hạn thường xuyên xảy ra, nhất là thiếu 
nước sinh hoạt và sản xuất. Nhiều tháng 
qua, các giếng nước trong thôn đã lần lượt 
khô cạn. Bà con đã tiến hành nạo vét nhưng 
vẫn không có nước. Xã có ba thôn, thì hai 
thôn với trên 200 hộ dân đã không còn nước 
sinh hoạt từ nhiều tháng qua. Để duy trì sinh 
hoạt mỗi hộ dân phải chi phí từ 30 đến 50 
nghìn đồng mỗi ngày để mua nước về dùng. 
Đời sống đồng bào vốn khó khăn nay thiếu 
nước càng thêm khó khăn hơn. 

Đại tá Lê Văn Hội, Phó Chính ủy Bộ Chỉ 
huy quân sự (CHQS) tỉnh Bình Thuận cho 
biết, sau khi Bộ CHQS tỉnh được đơn vị Đại 
đội Kho H60- Phòng Kỹ thuật đóng quân trên 
địa bàn xã Thuận Hòa báo cáo về tình hình 
bà con ở đây thiếu nước sinh hoạt trầm 
trọng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo đơn vị Kho 
H60 kết hợp cùng với các Phòng của Bộ 
CHQS tỉnh tổ chức cấp nước miễn phí cho 
đồng bào ở hai thôn Dân Hiệp và Dân Lễ. 

Đại úy Nguyễn Văn Sang, Chính trị viên 
Đại đội Kho H60- Bộ CHQS tỉnh cho biết, là 
đơn vị đóng quân trên địa bàn, chúng tôi coi 
đây là hoạt động dân vận và là trách nhiệm 
phải làm với mong muốn giúp người dân 
vượt qua khó khăn do nắng hạn gây ra, ổn 
định cuộc sống; đồng thời góp phần xây 
dựng địa bàn đóng quân an toàn. 

Ông Mang Lum, trú thôn Dân Hiệp, xã 
Thuận Hòa cho biết, tình hạn hán đã hơn hai 
tháng nay rồi và đến nay thì nước sinh hoạt 
bị thiếu trầm trọng mặc dù đã khoan giếng 
hoặc nạo vét các ao, suối nhưng đều không 
còn. Hôm nay, các chú bộ đội chở nước tới 
cung cấp miễn phí cho bà con, bà con chúng 
tôi rất vui mừng và cảm ơn các chú bộ đội 
rất nhiều. 

Xe bồn chở nước tới một điểm cấp nước ở xã Tân 
Phúc để bà con đến lấy nước về dùng. 

Bà Mang Thị Hiển, thôn Dân Hiệp, xã 
Thuận Hòa phấn khởi cho biết, từ hôm Tết 
một số giếng trong xóm do Nhà nước đào thì 
còn. Nhưng đến bây giờ thì dần dần khô hết, 
giếng nào cũng khô hết, từ giếng cá nhân 
cho đến giếng nhà nước đào. Bà con phải 
tích góp tiền mua nước để dùng, cứ một téc 
nước (1m3) là 100.000 đồng. Bữa nay, nghe 
tin có bộ đội chở nước tới, nhà nào cũng 
mang vật dụng đựng nước tới điểm cấp 
nước để chở nước về dùng, không còn phải 
đi mua nước nữa, bà con vui lắm. 

Theo kế hoạch, từ nay đến khi có nguồn 
nước ngầm trở lại, Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận chỉ đạo cho phòng Hậu cần bảo đảm 
phương tiện, Đại đội kho H60, đơn vị đóng 
quân trên địa bàn, tiến hành cung cấp nước 
đến ba điểm đặt bồn nước của xã để người 
dân có nhu cầu đến lấy về dùng. Bên cạnh 
cấp nước đến các điểm tập trung, những 
nhà dân ở xa khu trong tâm, trường học bán 
trú bộ đội chở nước đến tận nơi, bơm vào 
các bồn chứa. 

Đình Châu // https://nhandan.com.vn.- 
2020 (ngày 23 tháng 5) 

https://nhandan.com.vn/xahoi/tin-
tuc/item/44584202-binh-thuan-cap-nuoc-

sinh-hoat-cho-nhan-dan-vung-han-han.html

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

BÌNH THUẬN GỒNG MÌNH ĐỐI MẶT VỚI HẠN HÁN GAY GẮT NHẤT 
TRONG 10 NĂM 

iếng khoan tắc mạch, hàng chục 
ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt, 
Bình Thuận gồng mình chống chọi 

với đợt hạn hán gay gắt nhất 10 năm qua. 

Nửa năm nay, tỉnh Bình Thuận hầu như 
không có mưa. Trong khi đó lượng nước từ 
các hồ chứa từ mùa mưa 2019 thấp hơn các 
năm đang khiến cho hạn hán tại đây ngày 
một khốc liệt. Giếng khoan tắc mạch, hàng 
chục ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt, cây 

G 
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trồng nhiều nơi bị cắt nước hơn 2 tháng, 
Bình Thuận đang gồng mình chống chọi với 
đợt hạn hán gay gắt nhất trong vòng 10 năm 
qua. 

Anh Mai Thanh Phúc vừa mừng vừa lo với mạch 
giếng vừa đào được để cứu hạn. 

Hơn 2 tháng nay, anh Mai Thanh Phúc ở 
thôn Văn Phong, xã Mương Mán, huyện 
Hàm Thuận Nam, Bình Thuận chạy đôn đáo 
để tìm các cơ sở khoan giếng. 1.000 trụ 
thanh long đang cho trái cũng phải ngắt bỏ 
bớt trái vì teo tóp do không có nước. Tháng 
trước, giếng nước cũ dùng để sinh hoạt và 
tưới tiêu bị tắc mạch, anh Phúc thuê người 
khoan một giếng khác sâu đến 30m, với chi 
phí hơn 20 triệu nhưng không có giọt nước 
nào. Mấy ngày qua, nắng nóng gia tăng, sốt 
ruột, anh thuê tiếp người để khoan thêm một 
giếng đến 80m, tốn hơn 40 triệu mới tìm thấy 
lượng nước ít ỏi. 

Những chiếc xe chở nước sinh hoạt đang ngày 
đêm hoạt động ở Bình Thuận. 

Anh Phúc lo lắng: “Nước sinh hoạt ở đây 
thiếu nhiều lắm. Nhiều người phải khoan 2, 
3 cái giếng mới có nước để sinh hoạt, một 
cái khoan đến 30- 40 triệu đồng. Nhiều 

người khoan 2, 3 cái cũng chưa có nước mà 
xài. Thiệt hại nhiều lắm, giờ thanh long mà 
không có nước thì đâu có làm được cái gì, 
bỏ thanh long chết luôn”. 

Nắng nóng kéo dài đã khiến gần 15.000 
ha đất sản xuất nông nghiệp tại Bình Thuận 
buộc phải cắt giảm, trên 25.000 hộ dân với 
gần 93.000 khẩu bị thiếu nước sinh hoạt. 
Nhiều nơi, người dân phải đi chở nước hoặc 
mua nước từ nơi khác với giá từ 80.000 – 
120.000 đồng/m³ để dùng cho sinh hoạt, ăn 
uống và nuôi gia súc. 

Anh Nguyện Văn Nam, một thợ khoan 
giếng ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho 
biết liên tục tiếp nhận cuộc gọi cầu cứu của 
người dân vùng hạn đến khoan giếng: “Mùa 
này thiếu nước trầm trọng. Một tháng bình 
thường nếu công việc suôn sẻ thì khoan 10, 
15 cái. Chỗ nào người ta đang thiếu nước 
thì họ kêu liên tục”. 

Những chiếc xe chở nước sinh hoạt đang ngày 
đêm hoạt động ở Bình Thuận. 

Ông Nguyễn Hữu Phước – Phó Giám đốc 
Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết, đây là 
đợt hạn khắc nghiệt nhất trong 10 năm qua. 
Hiện, toàn tỉnh chỉ còn 13 triệu m³ nước, chủ 
yếu tập trung ở hồ Sông Quao cùng các hồ 
chứa, giếng khoan, chiếm khoảng 6% lượng 
nước theo thiết kế. Hiện nay trên địa bàn tỉnh 
đã ngưng cấp nước cho nông nghiệp, chỉ ưu 
tiên cấp nước cho sinh hoạt. Tuy nhiên, việc 
cấp nước sinh hoạt cũng đang được tính 
toán kỹ lưỡng và ưu tiên những khu vực 
trung tâm, đặc biệt là TP Phan Thiết. 

Đầu tháng 5 vừa qua, Bình Thuận đã 
công bố hạn cấp độ 2, nhưng theo ông 
Phước, thực tế hiện nay hạn đã ở cấp độ 3: 
“Từ vụ Đông Xuân tỉnh đã cho cắt giảm 

https://images.vov.vn/cr_w990/uploaded/nma99tzgm/2020_05_15/han_han_binh_thuan_vov_1_zqgq.jpg
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15.500ha, giảm bớt sử dụng nước cho cây 
lúa, để dành nước cho sinh hoạt và cây 
trồng lâu năm. Tỉnh cũng đã chỉ đạo triển 
khai các công trình chống hạn cấp bách, như 
triển khai kéo các đoạn nước kênh mương, 
đang  tập trung để hoàn thành các thủ tục để 
triển khai cấp cho dân. Đặc biệt, các địa 
phương đang rà soát các khu vực thiếu 
nước sinh hoạt để mua nước cấp cho người 
dân hoặc hỗ trợ cho người dân để có nước 
sinh hoạt”. 

Các hồ chứa ở Bình Thuận đang cạn trơ đáy. 

Trước đó, Sở NN-PTNT Bình Thuận có 
công văn gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
đề nghị tăng lượng nước xả tại hồ thuỷ điện 
Đại Ninh từ 15,12 triệu m³ lên 17,92 triệu m³ 
để duy trì sự sống cho 13.000 ha thanh long 
ở huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và cung 
cấp một phần cho TP Phan Thiết. Hiện hồ 
thuỷ điện này cũng còn chỉ 19 triệu m³ nước, 
chiếm khoảng 7% dung tích thiết kế. Đơn vị 
này cũng đang đề xuất Trung ương hỗ trợ 

địa phương cải tạo hạ tầng thuỷ lợi để hạn 
chế thiệt hại những năm về sau. 

Công nhân công ty TNHH MTV Khai thác Công 
trình thuỷ lợi Bình Thuận đang lắp đất để ngăn 
người dân trộm nước từ kênh N33 chuyển nước 
từ kênh chính Sông Quao về Nhà máy nước Phan 
Thiết.. 

Từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay lượng 
mưa tại Bình Thuận thấp hơn trung bình 
nhiều năm từ 15 – 70%. Dự báo từ tháng 6 
trở đi thì mưa mới có thể bằng trung bình 
nhiều năm. Chính vì vậy, hạn hán tại Bình 
Thuận trong những ngày tới dự kiến sẽ còn 
khốc liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc 
sống hàng ngàn hộ dân./. 

 

Văn Thuận // https://vov.vn/.- 2020 
(ngày 16 tháng 5) 

https://vov.vn/xa-hoi/binh-thuan-
gong-minh-doi-mat-voi-han-han-gay-
gat-nhat-trong-10-nam-1048935.vov

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

BÌNH THUẬN LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG ÁN CẤP NƯỚC CHỐNG HẠN HÁN 

ình Thuận đang bước vào giai đoạn 

đỉnh điểm mùa khô hạn, nhiều hồ và 

đập thủy lợi trên địa bàn đã sụt giảm 

nguồn nước khá lớn so với mức trung bình 

hàng năm, nhiều hồ chứa nước đã ở mực 

nước chết. Trước tình hình đó, UBND tỉnh 

Bình Thuận chỉ đạo các ngành chức năng và 

các địa phương tập trung thực hiện nhiều 

biện pháp phòng chống hạn hán, đảm bảo 

nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân. 

Theo thông tin dự báo của Trung tâm Dự 

báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời 

gian tới ở khu vực Trung Bộ trong đó có Bình 

Thuận và Tây Nguyên, trong tháng 4 - 

5/2020 tiếp tục ít mưa và thiếu hụt so với 

trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; dòng 

chảy trên các sông, suối phổ biến thiếu hụt 

từ 15-70%, một số sông thiếu hụt lên đến 

trên 85%; các tháng còn lại của mùa khô, 

lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều 

năm. Dung tích trữ các hồ chứa thủy lợi, 

thủy điện vào đầu vụ Hè Thu 2020 ở khu vực 

Trung Bộ chỉ ở mức thấp, trong đó Bình 

Thuận ở mức rất thấp.  

B 
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Để ứng phó tình hình hạn hán, Bình 

Thuận đang cấp thiết thực hiện nhiều giải 

pháp bảo đảm nguồn nước, ứng phó với 

thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn nhằm bảo 

đảm mục tiêu không để người dân thiếu 

nước sinh hoạt; quản lý và sử dụng nước tiết 

kiệm, hiệu quả đồng thời chăm sóc, bảo vệ, 

hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với cây trồng, 

vật nuôi. 

Bình Thuận đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm 

mùa khô hạn. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận – Nguyễn Ngọc 

Hai kiểm tra tình hình cấp nước chống hạn. 

UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các sở, 

ngành, địa phương chủ động triển khai các 

phương án cụ thể, thiết thực chống hạn. Yêu 

cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên 

quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

xác định, khoanh vùng những khu vực bị ảnh 

hưởng do hạn hán; triển khai ngay phương 

án ứng phó với rủi ro thiên tai do hạn hán 

cấp độ 2. 

Lựa chọn giải pháp và tổ chức triển khai 

ngay các dự án, công trình cấp bách đã 

được phê duyệt để kịp thời cung cấp đủ 

nước sinh hoạt cho người dân các khu vực 

bị thiếu nước nghiêm trọng. Thường xuyên 

theo dõi chặt chẽ tình hình điều tiết nước từ 

hồ chứa thủy điện Đại Ninh và Hàm Thuận 

để bổ sung nguồn nước phòng, chống hạn 

hán cho vùng hạ du. Rà soát, thống kê số 

lượng các hộ dân thuộc diện được nhà nước 

hỗ trợ kinh phí mua nước sinh hoạt do hạn 

hán xảy ra. 

Hồ chứa nước tại nhà máy nước Sơn Lâm, huyện 

Bắc Bình. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH 

Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi 

rà soát đề xuất các công trình cấp bách để 

dẫn nước, trữ nước cung cấp nước phục vụ 

sinh hoạt và sản xuất. Nạo vét các cửa lấy 

nước tại các hồ chứa, đập dâng, các tuyến 

kênh trục chính, các tuyến kênh chuyển 

nước, xây dựng các trạm bơm dã chiến bơm 

tận dụng mực nước chết ở các hồ chứa, các 

ao bàu để phục vụ chống hạn theo quy định. 

Thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành, 

điều tiết công trình thủy lợi ưu tiên không để 

thiếu nước cho các nhà máy nước theo kế 

hoạch ít nhất đến 30/6/2020; cân đối nguồn 

nước xả sau thủy điện Đại Ninh điều tiết giải 

quyết tình trạng thiếu nước nghiêm trọng 

cho sinh hoạt, cho chăn nuôi và cho cây 

thanh long trên địa bàn huyện Bắc Bình và 

Hàm Thuận Bắc. 

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố cần tiếp tục vận động người dân sử 

dụng nước tiết kiệm, đầu tư bồn, bể chứa 

nước hộ gia đình; thực hiện ngay các 

phương án ứng phó xử lý tình huống hạn 
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hán, thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn; chủ 

động sử dụng ngân sách của địa phương 

triển khai ngay các biện pháp để kịp thời giải 

quyết nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho 

nhân dân, tuyệt đối không để người dân bị 

thiếu nước sinh hoạt. 

Đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, gia 

đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số như: lắp đặt bồn tạm, bể chứa nước sạch 

cung cấp cho các khu vực tập trung đông 

dân cư và sử dụng xe bồn chở nước sạch 

cấp nước lưu động cho người dân tại các 

vùng, khu vực thiếu nước. 

Minh Trường – Oanh Trần // 
https://www.phapluatplus.vn.- 2020 

(ngày 22 tháng 5) 

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-

hoi/binh-thuan-linh-hoat-cac-phuong-an-

cap-nuoc-chong-han-han-d125121.html

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

BÌNH THUẬN THIẾU NƯỚC SINH HOẠT TRẦM TRỌNG 

ỉnh Bình Thuận đang chống chọi với 
tình trạng hạn hán khốc liệt. Hàng 
chục ngàn hộ dân khu vực nông thôn 

thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. 

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã ban hành Quyết định số 1039 
công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp 
độ 2 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Nhiều hộ gia đình ở xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình 
phải mua nước thùng để sinh hoạt hằng ngày. 

Theo đó, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục 
vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, 
đầu tư bồn, bể chứa nước hộ gia đình; chủ 
động sử dụng ngân sách của địa phương để 
triển khai ngay các biện pháp, kịp thời giải 
quyết nguồn nước cho nhân dân, tuyệt đối 
không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt, 
đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, gia 
đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu 
số.  

Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Bình Thuận cho biết, trước mắt rà soát lại 
các khu vực bị thiếu nước để triển khai lắp 
đặt ngay bồn tạm cung cấp nước tập trung, 
huy động xe bồn chở nước ngọt và cấp 
nước lưu động cho nhân dân. 

Những đứa trẻ đùa nghịch bên những thùng 
nước. 

"Thứ nhất là ưu tiên nước cho sinh hoạt, 
đảm bảo hết mùa khô này không để thiếu 
nước, đặc biệt là nước cho thành phố Phan 
Thiết và các đô thị. Thứ hai là ưu tiên nước 
cho gia súc gia cầm", ông Phước cho hay./. 

Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2020  
(ngày 8 tháng 5) 

https://vov.vn/tin-24h/binh-thuan-thieu-
nuoc-sinh-hoat-tram-trong-1046381.vov
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CẤP NƯỚC SINH HOẠT MIỄN PHÍ CHO DÂN 

ới mục tiêu không để dân khát, thiếu 
nước sinh hoạt, tỉnh Bình Thuận đang 
điều xe chở nước cấp miễn phí cho 

người dân ở những vùng thiếu nước sinh 
hoạt. 

Điểm cấp nước sinh hoạt miễn tại xã Mương Hán, 

huyện Hàm Thuận Nam. Ảnh: Kim Sơ. 

Giếng nước cạn kiệt 

Những ngày này, Bình Thuận chìm trong 
nắng nóng gay gắt. Mặc dù những ngày 
trước trên địa bàn tỉnh này đã xuất hiện vài 
cơn đầu mùa rải rác, song lượng mưa không 
đáng kể, chẳng đủ thấm đất nên hạn hán 
vẫn kéo dài. 

Anh Nguyễn Phước Trọng, ở thôn Văn 
Phong, xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận 
Nam than vãn: Chưa năm nào khô hạn diễn 
ra nghiêm trọng như năm nay, từ đầu năm 
đến cuối tháng 4, trên địa bàn chẳng có 
mưa. Mấy ngày nay đã xuất hiện mưa đầu 
mùa nhưng chỉ ráy ráy chút ít, chẳng đủ 
thấm đất. 

Theo anh Trọng, nước sinh hoạt ở thôn 
Văn Phong chủ yếu nhờ các giếng khoan vì 
chưa có hệ thống cấp nước sinh hoạt. Trong 
khi 3 tháng nay hầu hết các giếng đều đứt 
nước. 

Để có nước phục vụ việc ăn uống, bà con 
phải mua nước bình với giá 10 ngàn 
đồng/bình (20 lít). Và tùy theo mỗi gia đình, 
mỗi ngày ít nhất sử dụng 2 bình nước như 
thế. 

Còn nước dành cho tắm giặt, bà con chạy 
khắp nơi xin những gia đình mà giếng còn 
nước. Nhưng nhiều lúc nguồn nước giếng 
cũng khan hiếm, chảy nhỏ giọt, chẳng đủ 

cho tất cả mọi người nên ai nấy đều sử dụng 
nước rất tằn tiện. 

Còn bà Võ Thị Sáu (65 tuổi), ở thôn Văn 
Phong, hiện sống một mình, không có con 
cái. Mấy tháng nay giếng nước gia đình bà 
cạn kiệt nên phải dùng nhờ các giếng nước 
hàng xóm gần bên. Nhưng hiện các giếng 
này cũng đã cạn kiệt nên nguồn nước sinh 
hoạt rất khó khăn. Giờ để kiếm nước dùng 
phải đi sang các thôn khác xin các giếng 
nước còn nước, rất khổ cực. 

“Mấy năm trước thời điểm này đã xuất 
hiện vài cơn mưa lớn nên bà con dùng các 
thùng chứa “đón” nước sử dụng hoặc các 
giếng nước được bổ sung nguồn nước. Ấy 
vậy mà, năm nay đến giờ trời vẫn nắng 
nóng, ít mưa quá”, bà Sáu giọng buồn buồn 
nói. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bình, Phó Chủ tịch 
UBND xã Mương Mán cũng xác nhận tình 
hình khô hạn ở địa phương xảy ra 3 tháng 
nay do nắng nóng kéo dài. Việc này đã khiến 
ít nhất trên 500 hộ dân rơi vào cảnh thiếu 
nước sinh hoạt. Gần đây, ở địa bàn xã đón 
2 cơn mưa nhưng lượng mưa không lớn, 
thời gian mưa không dài nên lượng nước 
người dân tích được không đủ duy trì sinh 
hoạt. 

Tại xã Hàm Cần (huyện Hàm Thuận 
Nam), theo ông Lê Đình Liêm, Phó Chủ tịch 
UBND xã, do mùa khô kéo dài khiến 1.181 
hộ dân với 4.200 nhân khẩu địa phương 
thiếu nước sinh hoạt. Trước thực trạng trên, 
nhiều gia đình đã đầu tư hàng chục triệu 
đồng khoan giếng tìm nước sinh hoạt và 
tưới cho cây trồng. Tuy nhiên, việc khai thác 
mạch nước ngầm không mấy hiệu quả, 
nhiều công trình khoan xuống độ sâu hàng 
chục mét nhưng vẫn không có nước. 

Không để dân khát 

Với mục tiêu không để dân khát, thiếu 
nước sinh hoạt, tỉnh Bình Thuận đang điều 
xe chở nước cấp miễn phí cho người dân ở 
những vùng khô hạn. 

Ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng phòng 
NN-PTNT huyện Hàm Thuận Nam cho biết, 
hiện nay, hồ Ba Bàu đã cạn kiệt nên nguồn 

V 
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nước thô cung cấp cho nhà máy nước sinh 
hoạt bị cắt, phải ngưng hoạt động. Trên địa 
bàn chỉ hồ Tân Lập còn nước nên nhà máy 
nước Thuận Nam vẫn duy trì được việc cung 
cấp nước cho người dân. 

Huyện Hàm Thuận Nam điều xe chở nước đến các 
bồn chứa để dân thiếu nước sinh hoạt đến lấy 
miễn phí. Ảnh: Kim Sơ. 

Do nguồn nước hồ Ba Bàu cạn làm hàng 
nghìn hộ dân ở các xã Hàm Cần, Hàm 
Thạnh, Mương Mán, Hàm Cường, Tân 
Lập… thiếu nước sinh hoạt. Để người dân 
có nước sử dụng trong những ngày khô hạn, 
Phòng NN-PTNT huyện dùng xe bồn chở 
nước về từng thôn xóm. 

Sáng 21/5, chúng tôi đến xã Mương Mán, 
bà Nguyễn Thị Ngọc Bình, cho biết: Kể từ 
ngày 20/5, chính quyền phối hợp cùng các 
cơ quan chức năng tổ chức lắp đặt 4 bồn 
chứa (loại 5.000 lít/bồn) ở 3 thôn Đại Thành, 
Đàn Thành và Văn Phong trong xã để cung 
cấp nước tạm thời cho người dân. Tuy nhiên 
trong điều kiện khô hạn kéo dài, nhu cầu sử 
dụng nước rất lớn nên người dân chỉ lấy 
lượng nước đủ dùng với tinh thần chia sẻ 
cho nhau. 

Tại thôn Văn Phong, xã Mương Mán, bà 
Võ Thị Sáu đã đến điểm đặt bồn nước lấy 
những bình nước sinh hoạt về dùng. Bà Sáu 
xúc động nói: “Cảm ơn Đảng và nhà nước, 
cùng chính quyền đã quan tâm giúp bà con 
vượt qua cơn đại hạn”. 

 

Bà Sáu phấn khởi khi nhận những thùng nước 
sinh hoạt miễn phí. Ảnh: Kim Sơ. 

Tương tự, tại xã Hàm Cần (huyện Hàm 
Thuận Nam), các bồn chứa nước cũng đã 
lắp đặt tại các thôn cung cấp nước miễn phí 
cho người dân. 

Theo ông Phúc, Trưởng phòng NN-PTNT 
huyện, hiện nhu cầu dùng nước sinh hoạt 
của bà con là rất lớn. “Như trong ngày đầu 
tiên, chúng tôi chở nước về xã Hàm Cần và 
dân số của xã này ít nhưng chỉ trong chốc lát 
thì hết”, ông Nguyễn Văn Phúc chia sẻ và 
cho biết thêm, hiện việc hỗ trợ nước sinh 
hoạt cho người dân là vấn đề cấp bách nên 
chính quyền sẽ duy trì trong thời gian tới. 

Còn về lâu dài, địa phương đang đầu tư 
thêm nhà máy nước và tăng cường năng lực 
trữ nước ở các hồ đập để chủ động nguồn 
nước ứng phó hạn hán. 

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, nắng 
nóng đang diễn ra gay gắt nhất trong 10 năm 
trở lại đây đã gây hạn hán, thiếu nước sản 
xuất và sinh hoạt trầm trọng. 43 xã, phường, 
thị trấn của tỉnh thiếu nước cục bộ với 
27.271 hộ/114.095 nhân khẩu. 

Dự báo, trong tháng 5, địa phương tiếp 
tục xảy ra nắng nóng, ít mưa, lượng nước 
tiếp tục thiếu hụt. Do vậy, lượng nước còn 
lại trong các hồ chứa tỉnh này sẽ ưu tiên 
phục vụ nhu cầu sinh hoạt đến hết tháng 
6/2020. 

Kim Sơ - Minh Hậu // 
https://nongnghiep.vn.- 2020 

 (ngày 22 tháng 5)  

https://nongnghiep.vn/cap-nuoc-sinh-
hoat-mien-phi-cho-dan-d264877.html
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CUỘC SỐNG CỦA ĐỒNG BÀO RAGLAI KHẤM KHÁ 
NHỜ THÂM CANH TĂNG VỤ 

hờ thâm canh tăng vụ lúa, trồng cây 
ăn trái và hoa màu, đồng bào Raglai 
ở Bình Thuận đang dần thoát nghèo, 

xây dựng cuộc sống ấm no. 

Phan Dũng là xã vùng cao thuộc huyện 
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận – nơi có đông 
đồng bào dân tộc Raglai sinh sống. Trong 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống 
Mỹ, người dân ở đây đã chịu nhiều gian khổ, 
hy sinh bám trụ núi rừng, dù cho thiếu cơm 
lạc muối, phải ăn lá bép, măng rừng… 
nhưng họ vẫn một lòng theo Đảng, đùm bọc 
nuôi dưỡng chiến sĩ cách mạng, tích cực 
tham gia chiến đấu bảo vệ quê hương. 

Bãi dưa của gia đình anh Mang Kha đem lại thu 
nhập ổn định 

Chỉ cách thị trấn Liên Hương chưa đầy 30 
cây số, song vào những năm 90, những ai 
muốn tới xã Phan Dũng phải chuẩn bị lương 
thực cho mấy ngày đường, lội suối, băng 
đèo… vô cùng gian nan. Nhưng giờ đây, từ 
khi được Nhà nước đầu tư tuyến đường 
nhựa, rồi đường điện cũng được kéo về, bộ 
mặt nông thôn xã Phan Dũng, huyện Tuy 
Phong, Bình Thuận đã dần thay đổi và ngày 
càng khởi sắc. 

Chúng tôi đến UBND xã đúng lúc chính 
quyền địa phương đang họp dân để phổ 
biến Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về 
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 
COVID-19.  

Ông Hoàng Văn Duy, Chủ tịch UBND xã 
Phan Dũng cho biết, toàn địa bàn hiện có 
hơn 265 hộ với trên 810 nhân khẩu là đồng 

bào dân tộc Raglai. Là xã đặc biệt khó khăn 
nên Phan Dũng luôn nhận được sự quan 
tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước.  

Đến nay đa số hộ dân trong xã được hỗ 
trợ xây dựng nhà ở kiên cố; 100% hộ sử 
dụng điện lưới quốc gia và có nước sạch 
sinh hoạt. Trường học, trạm y tế cũng được 
xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu học 
tập của con em và chăm sóc sức khoẻ cho 
bà con nơi đây.  

“Cũng nhờ sự quan tâm của các cấp các 
ngành đối với địa phương đặc biệt khó khăn, 
như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con giống 
vật nuôi. Hiện ở địa phương cũng có trồng 
cây lâu năm như bưởi và các cây ngắn ngày 
khác. Ngoài ra bà con còn trồng lúa nước”, 
ông Duy cho hay. 

Người dân vừa làm đất chuẩn bị xuống giống. 

Năm 2019, tổng diện tích lúa nước của xã 
Phan Dũng hơn 331 ha, đạt 132% kế hoạch 
đề ra, với tổng sản lượng gần 2.000 tấn. 
Hơn 95 ha lúa vụ mùa của đồng bào nơi đây 
hiện đang phát triển tốt. Điều đáng nói là 
đồng bào đã biết áp dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù 
hợp; nhiều hộ chăn nuôi bò, dê, heo đen và 
mua sắm cả máy cày, máy xới để sản xuất 
nông nghiệp.  

Đến Phan Dũng vào mùa nắng hạn 
nhưng cảnh vật nơi đây vẫn mang màu xanh 
tươi mát của những khu rừng già và cánh 
đồng lúa tốt tươi, nhờ hệ thống kênh mương 
trải dài, dẫn nước tưới cho ruộng nương; 

N 
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các vườn bưởi, vườn mãng cầu… của bà 
con đang đơm hoa kết trái.  

Ngày nay, đồng bào dân tộc Raglai nơi 
đây không còn đốt rừng làm nương rẫy mà 
đã an cư lạc nghiệp. Nhiều hộ dân đã thoát 
nghèo nhờ canh tác lúa mỗi năm 3 vụ, trồng 
cây ăn trái, chăn nuôi gia súc, gia cầm và 
nhận giao khoán bảo vệ rừng.  

Khi đau ốm, bệnh tật, đồng bào cũng 
không còn mê tín dị đoan, tìm đến bà bóng, 
thầy lang như trước mà vào trạm xá, bệnh 
viện để chữa trị. Đời sống no đủ, người dân 
cũng quan tâm hơn đến việc học hành của 
con em, tất cả trẻ em đều được đến trường. 

Ở xã Phan Dũng có hơn 200 hộ dân thì 
có tới 100 hộ được giao khoán bảo vệ rừng. 
Ông Mang Khoan, một người dân tham gia 
giữ rừng cho biết: mỗi quý, một hộ nhận hơn 
1 triệu đồng tiền bảo vệ rừng, ngoài ra còn 
hưởng lợi từ các phụ phẩm của rừng. Sau 
các chuyến đi rừng, ông lại dành thời gian 
để chăm bón 1 ha lúa và 200 cây mãng cầu 
của gia đình. Việc canh tác cũng thuận lợi 
hơn với bà con nhờ được cơ giới hóa. 

Đập Phan Dũng (đập phùm) 

“Ngày nay có xe cộ máy móc làm ổn định 
hơn trước đây. Trước đây cắt lúa bằng tay 
khổ lắm nhất là mùa mưa gió, còn hôm nay 
sướng lắm, làm có máy cắt hết, cũng khỏe 
phần nào. Rồi được Trung tâm dịch vụ miền 
núi đầu tư ứng trước giống, phân bón, vật 
tư... phát triển hơn trước rất nhiều”, ông 
Khoan nói. 

Không chỉ thâm canh tăng vụ lúa, đồng 
bào Raglai nơi đây còn trồng các loại cây ăn 
trái và hoa màu khác. Gia đình anh Mang 
Kha sinh sống ở xã Phan Dũng sau khi trồng 
thử 50 cây bưởi cho thu hoạch tốt nên đã 
mở rộng diện tích. Hiện nay ngoài 200 cây 
bưởi đang ra hoa, anh Mang Kha còn trồng 
dưa hấu trên đất ruộng trong mùa khô hạn. 

“Làm để đất thêm xanh, mùa nào mình 
trồng cây đó, phải cố gắng bơm nước tưới 
thôi. Ông bà nói đất là vàng, có làm mới có 
vàng. Người Chăm, người Raglai chỉ biết 
làm ruộng làm rẫy để có tiền, có của cải”, 
anh Mang Kha nói. 

Khi cuộc sống vật chất đã đủ đầy, đời 
sống tinh thần của bà con dân tộc Raglai xã 
Phan Dũng cũng thoải mái hơn. Những bản 
trường ca, điệu mã la, tiếng đàn cha-pi… 
truyền thống vẫn vang lên bên ché rượu cần 
vào những đêm trăng sáng. Bài trường ca 
cổ Raglai nói về đời sống của người dân nơi 
rừng sâu núi thẳm, lúc ngọt ngào êm dịu như 
dòng suối mát, lúc mạnh mẽ như cơn gió đại 
ngàn… làm nức lòng người nghe. 

Dạo quanh những con đường nội xã trong 
buổi chiều tà, thấp thoáng bóng dáng những 
thiếu nữ Raglai đeo gùi măng, gùi bắp về 
nhà; các cụ già ngồi trước hiên tỉa bắp, đan 
gùi, nói cười rôm rả. Bọn trẻ nô đùa bên góc 
nhà văn hóa, đám thanh niên tụ tập chơi 
bóng chuyền… Những chú dê trên đồi nhởn 
nhơ, từng đàn bò thong thả trở về chuồng… 
Phan Dũng thật yên bình trong ánh chiều tà 
của những ngày tháng 4 lịch sử./. 

 
Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2020 

 (ngày 3 tháng 5) 

https://vov.vn/kinh-te/cuoc-song-cua-
dong-bao-raglai-kham-kha-nho-tham-canh-

tang-vu-1044432.vov 
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GIẢI BÀI TOÁN THIẾU NƯỚC VÙNG NẮNG HẠN Ở BÌNH THUẬN 

heo nhận định của các cơ quan 
chuyên môn, tại Bình Thuận hiện nay 
nắng nóng đang diễn ra trên diện rộng 

và gay gắt nhất trong 10 năm trở lại đây. 

Chở nước ngọt cấp miễn phí cho người dân vùng 
hạn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: 
Nguyễn Thanh/TTXVN 

Tình hình hạn hán năm nay có thể tương 
tự và có phần khốc liệt hơn so với năm bị 
hạn hán nặng từng xảy ra năm 2016. Để 
giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho hàng 
nghìn diện tích đất sản xuất nông nghiệp và 
nhất là đảm bảo nước sinh hoạt cho người 
dân, tỉnh Bình Thuận đang triển khai nhiều 
giải pháp chống hạn cấp bách, quyết liệt. 

Nắng nóng gay gắt, hạn kỷ lục 

Tình trạng nắng nóng tại Bình Thuận bắt 
đầu từ đầu năm 2020 đến nay. Hầu hết các 
địa phương đều không có mưa, nhiệt độ 
tăng cao khiến nguồn nước tự nhiên, dòng 
chảy trên các sông, suối thiếu hụt, nguồn 
nước ngầm cũng bị suy giảm mạnh. Lượng 
nước tại các hồ chứa thủy lợi cũng tụt giảm 
nghiêm trọng. Tính đến ngày 13/5, lượng 
nước còn lại trong các hồ chứa thủy lợi trên 
toàn tỉnh Bình Thuận chỉ còn 12,3 triệu m3, 
đạt 4,8% dung tích hữu ích thiết kế. Tại 
huyện Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Hàm 
Tân… nhiều hồ thủy lợi đã xuống dưới mực 
nước chết, thậm chí cạn trơ đáy. 

Ghi nhận tại các vùng trồng thanh long 
trọng điểm của Bình Thuận như: Hàm Thuận 
Nam, Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình hiện 
đang có hàng nghìn ha thanh long đang 
trong tình trạng “khát nước”, héo cành. Các 
hồ thủy lợi hết nước nên các địa phương 
đều điều tiết cắt giảm lượng nước tưới để 

ưu tiên phục vụ nguồn nước cho sinh hoạt 
của người dân và gia súc, gia cầm. Rút kinh 
nghiệm nhiều năm, người trồng thanh long 
đào ao tích trữ nước để tưới trong mùa khô, 
tuy nhiên với tình hình nắng hạn khốc liệt 
như năm nay thì nước cũng không còn. 

Chở nước ngọt cấp miễn phí cho người dân vùng 
hạn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: 
Nguyễn Thanh/TTXVN 

Ông Phạm Hữu Tiến, ở xã Hàm Thắng, 
huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, vườn thanh 
long của ông chủ yếu phụ thuộc vào nguồn 
nước từ dòng chảy tự nhiên vì đào ao không 
có nước. Từ giữa tháng 4 lượng nước bắt 
đầu ít dần và đến nay thì không còn. Không 
có nước tưới, nhìn cành thanh long teo tóp, 
suy kiệt ông cũng chỉ biết lắc đầu xót xa chứ 
không biết làm gì hơn. Trước mắt, ông rải 
rơm, đắp cỏ dưới gốc để giữ độ ẩm cho cây, 
“cầm cự” cho đến khi có mưa. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh, hiện nay các địa phương trong tỉnh 
đều đang bị hạn hán, không có nguồn nước 
sản xuất. Thống kê sơ bộ đã có hơn 13.000 
ha cây thanh long tại các huyện Bắc Bình, 
Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và Hàm Thuận 
Bắc thiếu nước tưới từ cuối tháng 3/2020 
đến nay. Nhiều diện tích cây trồng nông 
nghiệp, cây lâu năm, hoa màu… cũng thiếu 
nước tưới dẫn đến năng suất đạt thấp. 

Nắng nóng kéo dài, nguồn nước ngầm 
suy giảm mạnh, các giếng khoan, giếng đào 
ở các địa phương trong tỉnh hầu hết đều 
trong tình trạng cạn nước, có nhiều khu vực 
không còn nước hoặc bị nhiễm mặn dẫn đến 
tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt 
nghiêm trọng. Tỉnh có hơn 26.000 hộ với 

T 
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98.000 nhân khẩu tại 39 xã, phường, thị trấn 
thiếu nước sinh hoạt cục bộ. 

Tại các xã như: Tân Thắng, Thắng Hải, 
Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân), Thuận Hòa (Hàm 
Thuận Bắc), Tân Phúc (Hàm Tân)… tình 
trạng người dân thiếu nước sinh hoạt trở 
nên gay gắt hơn khi phần lớn nguồn nước 
sinh hoạt của người dân phụ thuộc chủ yếu 
vào giếng đào, giếng khoan. 

Theo bà Đỗ Thị Văn Hoàng, thôn 4, xã 
Tân Đức, huyện Hàm Tân, hiện tại hầu hết 
hệ thống giếng khoan tại địa phương đều bị 
nhiễm phèn, vôi. Trong khi đó, giếng đào của 
người dân cũng đã cạn trơ đáy. Để có nguồn 
nước sinh hoạt hàng ngày, người dân phải 
mua nước sinh hoạt từ các nơi chở tới với 
giá dao động từ 80 đến 120 nghìn đồng/m3 
nước… Nước khan hiếm nên các hoạt động 
sinh hoạt hằng ngày đều phải sử dụng tiết 
kiệm, chắt chiu từng giọt nước. 

Cấp bách các giải pháp chống hạn 

Với tình trạng nguồn nước hiện nay và 
theo dự báo lượng mưa năm 2020 thì nguy 
cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước trên toàn tỉnh 
được dự báo ở mức hạn vừa đến hạn mặn, 
thậm chí hạn hán cực đoan là rất cao. Trước 
tình hình trên, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
quyết định công bố tình huống khẩn cấp do 
hạn hán cấp độ 2 trên địa bàn tỉnh. Việc này 
sẽ tạo thuận lợi trong việc huy động mọi 
nguồn lực để chống hạn. 

Do năm 2019, thời tiết không thuận lợi, 
lượng mưa và dòng chảy trên các sông suối 
ở mức thấp so với trung bình nhiều năm nên 
ngay từ đầu năm 2020, Bình Thuận đã chủ 
động lên kế hoạch phòng, chống hạn hán. 
Đặc biệt, tỉnh đã chủ động cân đối nguồn 
nước và cắt giảm hơn 15 nghìn ha diện tích 
sản xuất trong vụ Đông Xuân năm 2019- 
2020. Bên cạnh đó, các địa phương đã 
chuyển đổi hơn 4.800 ha cây trồng trên đất 
trồng lúa thiếu nước. Nhờ đó, các địa 
phương đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do 
nắng hạn gây ra. 

Theo ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh, với tình hình nguồn nước hiện tại không 
có để cân đối điều tiết và để tập trung ưu tiên 
cho nước sinh hoạt, ngoại trừ huyện Đức 

Linh, Tánh Linh (nhờ sử dụng nguồn nước 
thủy điện Hàm Thuận), các địa phương còn 
lại tạm dừng bố trí sản xuất vụ Hè Thu năm 
2020, tiến hành khâu làm đất, cày ải chờ 
mưa. Theo đó, ngành Nông nghiệp đã xây 
dựng 3 phương án cụ thể để ứng phó với 
tình huống có mưa; mưa xuất hiện từ giữa 
cuối tháng 6 và kịch bản mưa đến trễ sau 
30/6. 

Chở nước ngọt cấp miễn phí cho người dân vùng 
hạn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: 
Nguyễn Thanh/TTXVN 

Để kịp thời bổ sung nguồn nước chống 
hạn, sau đề nghị của UBND tỉnh Bình Thuận, 
Công ty thủy điện Đại Ninh đã điều chỉnh lưu 
lượng chạy máy phát điện kết hợp cấp nước 
về hạ du phục vụ công tác chống hạn của 
Bình Thuận với tổng lượng nước xả trong 
tháng 5 là 17,92 triệu m3 và dự kiến trong 
tháng 6 là 20,52 triệu m3. Nhờ nguồn nước 
bổ sung từ thủy điện Đại Ninh, Nhà máy thủy 
điện Bắc Bình tiến hành xả nước với lưu 
lượng khoảng 1 triệu m3/ngày. Nguồn nước 
này sẽ góp phần quan trọng kịp thời bổ sung 
nguồn nước chống hạn cho các địa phương 
thuộc tỉnh Bình Thuận nằm ở vùng hạ du của 
thủy điện Đại Ninh, đặc biệt là duy trì sự 
sống cho 13.000 ha thanh long tại huyện 
Bắc Binh và Hàm Thuận Bắc. 

Tại chuyến kiểm tra thực tế tình hình cấp 
nước chống hạn, ông Nguyễn Ngọc Hai, 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác 
công trình theo dõi chặt chẽ lượng dòng 
chảy đến các hệ thống công trình thủy lợi để 
vận hành, điều tiết nước cho phù hợp; tính 
toán cân bằng nước, xây dựng lịch cấp 
nước cụ thể cho từng hệ thống công trình 
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bảo đảm phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các 
nhu cầu thiết yếu khác từ nay đến hết mùa 
khô năm 2020. 

Về lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ thi công các 
công trình thủy lợi; tập trung hoàn thành 
ngay công trình hệ thống nước, triển khai 
ngay các dự án công trình cấp bách. Cùng 
với đó, tăng cường thực hiện các giải pháp 
thủy lợi để phục vụ công tác chống hạn hán, 
thiếu nước như: nạo vét các cửa lấy nước, 
các tuyến kênh trục chính, các tuyến kênh 
chuyển nước… 

Để giải quyết “bài toán” thiếu nước sạch, 
hiện các công trình cấp nước trên địa bàn 
tỉnh đều đã vận hành tối đa công suất thiết. 
Trong đó, nhiều công trình cấp nước đã vận 

hành từ 150 đến 200 % công suất. Một số 
nhà máy vừa tiến hành sửa chữa, nâng cấp 
vừa vận hành cấp nước cho người dân. 
Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 
người dân sử dụng nước tiết kiệm, các địa 
phương trong tỉnh còn triển khai các giải 
pháp chống hạn như: chở nước ngọt cấp 
phát cho người dân; phát động phong trào 
“người người, nhà nhà” đào giếng, khoan 
giếng, xây dựng bể tích trữ nước mưa để 
chủ động tạo nguồn nước sinh hoạt vào mùa 
nắng… 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn/.- 
2020 (ngày 15 tháng 5) 

https://baotintuc.vn/kinh-te/giai-bai-toan-
thieu-nuoc-vung-nang-han-o-binh-thuan-

20200515183826843.htm 

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

HÀNG CHỤC NGÀN NGƯỜI THIẾU NƯỚC SINH HOẠT, BÌNH THUẬN 
CÔNG BỐ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP 

rước tình hình nắng nóng kéo dài đã 
khiến hàng chục ngàn người bị thiếu 
nước sinh hoạt, nhiều diện tích cây 

trồng phải cắt giảm, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã có quyết định công bố tình trạng khẩn cấp 
do hạn hán. 

Trước tình hình hạn hán ngày càng 
nghiêm trọng, ngày 7-5, ông Nguyễn Ngọc 
Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký 
Quyết định công bố tình huống khẩn cấp do 
hạn hán cấp độ 2 trên địa bàn. 

Hồ Sông Móng, nơi cung cấp nước cho nhiều khu 
vực sản xuất phía Nam tỉnh Bình Thuận đang trơ 
cạn 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
yêu cầu Sở NN-PTNT phối hợp với các đơn 
vị liên quan ở địa phương xác định, khoanh 

vùng những khu vực bị ảnh hưởng do hạn 
hán để triển khai ngay phương án ứng phó 
với rủi ro thiên tai do hạn hán 

Trong đó, cần lựa chọn, tổ chức triển khai 
ngay các dự án, công trình cấp bách để kịp 
thời cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người 
dân bị thiếu nước; theo dõi chặt chẽ tình 
hình điều tiết nước từ các hồ chứa để bổ 
sung nguồn nước phòng, chống hạn hán 
cho vùng hạ du phục vụ sản xuất nông 
nghiệp và dân sinh. 

Nhiều khu vực giáp ranh TP Phan Thiết (tỉnh Bình 
Thuận) người dân phải hứng từng chậu nước 
máy chảy nhỏ giọt để phục vụ nhu cầu sinh hoạt. 

T 

https://baotintuc.vn/kinh-te/giai-bai-toan-thieu-nuoc-vung-nang-han-o-binh-thuan-20200515183826843.htm
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Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh 
Bình Thuận, gần 6 tháng qua, tỉnh Bình 
Thuận hầu như không có mưa, nắng nóng 
kéo dài đã khiến gần 15.000ha đất sản xuất 
nông nghiệp buộc phải cắt giảm, trên 25.000 
hộ dân với gần 93.000 khẩu bị thiếu nước 
sinh hoạt. 

Hiện tại, các sông, suối, giếng khoan ở 
các huyện như Hàm Tân, Tánh Linh, Đức 
Linh,…  đã cạn khô; các hồ chứa nước thủy 
lợi quan trong ở tỉnh Bình Thuận (Ba Bàu, 
Sông Móng, Tà Mon, Đá Bạc,…) cùng đang 
dần trơ đáy, chỉ còn ít nước thấp hơn mực 
nước chết. 

Đặc biệt, tình trạng thiếu nước sinh hoạt 
đang diễn ra gay gắt, trầm trọng tại một số 
nơi trong tỉnh như xã Thắng Hải (huyện Hàm 
Tân); Hàm Thạnh, Mương Mán (huyện Hàm 
Thuận Nam); Thuận Hòa, Thuận Minh 
(huyện Hàm Thuận Bắc);…  

Các hồ chứa nước thuộc xã Tân Lập, huyện Hàm 
Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đã cạn trơ đáy 

Nhiều nơi, người dân phải đi chở nước 
hoặc mua nước từ nơi khác với giá từ 
80.000 – 120.000 đồng/m3 để dùng cho sinh 
hoạt, ăn uống và cho gia súc, gia cầm uống.  

Nguyễn Tiến // https://www.sggp.org.vn.- 
2020 (ngày 7 tháng 5) 

https://www.sggp.org.vn/hang-chuc-ngan-
nguoi-thieu-nuoc-sinh-hoat-binh-thuan-

cong-bo-tinh-huong-khan-cap-661109.html

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

HÉO ÚA TRONG VÙNG ĐẤT KHÔ HẠN 

ào thời điểm này, cùng với Tây 
Nguyên, các tỉnh duyên hải Nam 
Trung bộ đang cực kỳ khô hạn. Từ 

Khánh Hòa cho tới Ninh Thuận, Bình Thuận 
là những dòng sông cạn nước, nhiều hồ đập 
trơ đáy. Trên cánh đồng một màu héo úa. 
Nhiều nơi người dân vất vả khoan giếng tìm 
nước nhưng vô vọng. Cuộc sống sinh hoạt 
của nhiều hộ dân đảo lộn cũng chỉ vì khô 
hạn. 

Nông dân Phan Rang thu hoạch nha đam trong 

cái nắng gay gắt. Ảnh: Nguyễn Thành. 

Hàng năm, bắt đầu từ tháng 3 đã có mưa. 
Nhưng năm nay, đi dọc suốt từ Khánh Hòa 
tới Ninh Thuận, Bình Thuận, đâu cũng thấy 
cảnh khô khát, gặp ai cũng nghe chuyện 
nắng hạn. Tại đây, hệ thống sông suối đa số 
chảy trực tiếp ra biển, phần lớn lại ngắn và 
rất dốc. Mùa lũ nước sông lên và xuống 
nhanh. Mùa khô dòng chảy kiệt xuống rất 
thấp, thậm chí nhiều sông suối khô cạn suốt 
nhiều tháng liền. Năm nay, hiện tượng đó 
còn gay gắt hơn, khiến cho toàn vùng rơi vào 
thời kỳ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập 
mặn gay gắt. 

Hồ đập khô cạn, cây trồng héo úa 

Chúng tôi tới thôn Thái An (xã Vĩnh Hải, 
huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) vào một 
ngày nắng như đổ lửa. Gần 200 ha trồng 
nho của bà con khô héo, rũ ra dưới ánh nắng 
mặt trời gay gắt. 

Mới hơn 7 giờ sáng nhưng có tới hàng 
trăm người dân đang tìm cách bơm nước từ 
con suối Bồ Đề về khu vực canh tác. Dọc 
theo một đoạn suối ngắn, ngổn ngang 
những chiếc máy bơm chạy hết công 

V 
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suất. Một nông dân cho biết, những năm 
trước, bà con chỉ đào, khoan giếng ở khu 
vực gần nơi canh tác là có nước, nhưng năm 
nay mực nước ngầm cạn kiệt, nên tình hình 
rất khó khăn. Vì thế, người ta phải khoan 
giếng ngay sát bờ suối. 

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Hải, xã đã phải vận 
động từng hộ dân trồng nho tạm thời không 
cắt cành nho đang thời kỳ sung sức để tránh 
tình trạng sau khi cắt cành không đủ nước 
tưới sẽ gây suy nhược cho cây. Nhưng nếu 
khô hạn, nắng nóng gay gắt kéo dài thì tình 
hình sẽ không biết ra sao. 

Ở xã Phước Trung (huyện Bác Ái, tỉnh 
Ninh Thuận), tình hình cũng không khá hơn. 
Nguồn chính cung cấp nước sinh hoạt cho 
xã là hệ thống đập Ô Câm. Nhưng nay, 
nước trong đập cũng cạn kiệt. Từ giữa tháng 
5, UBND huyện đã phải phối hợp với lực 
lượng quân đội vận chuyển nước đến xã 
phục vụ nhu cầu sử dụng nước hàng ngày 
cho gần 650 hộ dân. 

Trên đường từ Ninh Thuận vào Bình 
Thuận, thật xót xa khi tận mắt chứng kiến 
những cánh đồng, những vườn cây ăn trái ủ 
rũ héo úa. Theo lãnh đạo UBND huyện Hàm 
Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận), hầu hết các 
hồ chứa nước thủy lợi tại địa phương đã 
cạn, tổng dung tích các hồ chứa chỉ còn 3,1 
triệu m3/49,485 triệu m3; có nghĩa là chỉ còn 
6,2%. Mà cũng chỉ có hồ Tân Lập còn nước. 
Bình Thuận vốn được coi là thủ phủ của 
thanh long, thì nay do thiếu nước nên hơn 
4.600 ha thanh long đang bị đe dọa nghiêm 
trọng. 

Những đường ống bơm dẫn nước nằm trơ trọi ở 
hồ Ông Kinh (xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh 
Ninh Thuận). Ảnh: Việt Quốc. 

Sang tuần thứ 3 của tháng 5 này, tại Hàm 
Thuận Nam đã có hơn 4.000 hộ dân thiếu 
nước sinh hoạt, trong đó có 400 hộ thuộc 
các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia 
đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu 
số… 

Theo Phòng Quản lý nước và công trình 
(Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình 
Thuận) thì mặc dù những ngày gần đây trên 
địa bàn đã xuất hiện vài cơn mưa đầu mùa, 
nhưng nắng nóng vẫn diễn ra gay gắt. Trên 
phạm vi toàn tỉnh, tính đến ngày 18/5, lượng 
nước còn lại trong các hồ chứa thủy lợi chỉ 
còn 4,7% so với dung tích thiết kế. Đây là 
tình trạng khô cạn nhất trong vòng 10 năm 
trở lại đây. 

Sáng ngày 20/5, chúng tôi tới hồ Ba Bàu 
(xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam). 
Trước mắt là cảnh hồ trơ đáy, trong lòng hồ 
có nhiều điểm khô nứt nẻ. Được biết, đây là 
27/48 hồ lớn nhỏ trên địa bàn đã trơ đáy 
khiến một số nhà máy nước trong hệ thống 
thủy lợi buộc ngưng hoạt động, trong đó có 
Nhà máy nước Suối Kiết và Nhà máy nước 
Thạnh Cần. 

Người dân thôn Ba Bàu cho biết, bà con 
đã thiếu nước sinh hoạt cả tháng rồi. Cuộc 
sống vô cùng vất vả trong cái nóng như thiêu 
như đốt. Người khát thì thanh long cũng khô 
héo. 

Để có nước sinh hoạt và tưới cho cây, dù 
nghèo đến mấy thì cũng phải ráng vay mượn 
để đào giếng. Mỗi giếng khoan phải bỏ ra từ 
20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Mà số tiền 
đó với nhiều hộ dân là quá lớn. Nhưng có 
tiền không hẳn đã tìm được thợ khoan 
giếng. Nhiều nhà đã phải mua nước đóng 
chai loại 20 lít/bình để nấu ăn và cho gia súc, 
gia cầm uống cầm cự. 1 ngày tiết kiệm thì 
cũng mất 30 nghìn đồng. 

Lúc này các trụ thanh long đang độ đơm 
bông, rất cần nước nhưng người dân đành 
thở dài nhìn chúng khô héo. Của cải bị mất 
ngay trước mắt nhưng không có cách gì cứu 
vãn. Không nỡ nhìn cây trồng chết khát, 
người ta đã tìm bằng được thợ đến khoan 
giếng ngay trước sân nhà. Nhưng có giếng 
khoan sâu tới 90m nhưng vẫn không cho 
nước. 
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Còn tại xã Tân Phúc (huyện Hàm Tân), 
thôn 4 và thôn 5 là khô cạn nhất. Hầu hết các 
giếng khoan, giếng đào của người dân đã 
không có nước từ nhiều tháng qua. Đáng 
ngại là với những giếng có nước thì lại bị 
nhiễm phèn. Để “giải hạn” cho dân, UBND 
huyện phải giao cho Ban Quản lý công trình 
công cộng dùng xe bồn chở nước từ hệ 
thống cấp nước Tân Minh đưa đi cung cấp 
miễn phí cho người dân. Nhưng cố gắng 
mấy thì cũng chỉ cấp được 2 ngày trong 
tuần, sáng thứ 2 và sáng thứ 6. 

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn huyện Hàm Tân, tới thời điểm này 
có khoảng 5.000 người dân trong số 1.200 
hộ thiếu nước sinh hoạt. 

Người dân xã Thuận Hòa (huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận) đào giếng tìm nước sinh hoạt. 

Cái đói hiện ra trước mặt 

Cũng vào những ngày nóng như nung 
này, chúng tôi có dịp đến huyện Diên Khánh 
(tỉnh Khánh Hòa). Dọc theo tuyến đường 
Cầu Lùng - Khánh Lê, Hương lộ 39 là một 
màu đất bạc phếch. 

Theo người dân xã Suối Hiệp thì cánh 
đồng ở đây phụ thuộc vào nguồn nước tưới 
từ hồ Suối Dầu. Ngay sau khi kết thúc vụ 
đông xuân, người dân đã bắt tay vào việc 
cày ải ruộng đồng cho vụ hè thu. Thế nhưng, 
vừa cày xong thì lại không có nước nên 
đành bỏ vụ. 

Suối Dầu là một hồ nước nổi tiếng của 
tỉnh Khánh Hòa, với dung tích 32,8 triệu m3. 
Vài năm trước, nước trong hồ luôn đầy ăm 
ắp. Nhưng năm nay cũng bị rơi vào tình 
trạng cạn kiệt. Các con kênh thủy lợi từ hồ 
chảy ra nay đã khô rang. Đến giữa tháng 5, 
nước trong hồ Suối Dầu chỉ còn 6,65 triệu 

m3 (đạt gần 20,3% dung tích). Đây là lượng 
nước thấp kỷ lục, thấp hơn cả đỉnh hạn năm 
2016. Hồ Suối Dầu là nơi có sinh thủy trong 
lưu vực tốt nhờ thượng nguồn là rừng đặc 
dụng Hòn Bà. Thế nhưng, hiện nay nguồn 
chính bổ sung nước vào hồ Suối Dầu là suối 
Đá Giăng cũng đã kiệt dòng. 

Ở Cam Ranh, tình hình lại còn khó khăn 
hơn. Các hồ chứa nước có thể nói là “thê 
thảm” khi các con suối Va Ly, suối Cốc là 
những nguồn bổ sung nước cho hồ cũng đã 
cạn kiệt. 

Nhưng không chỉ các hồ chứa thủy lợi khô 
cạn mà lưu lượng dòng chảy trên các sông 
chính như sông Cái (Nha Trang), sông Dinh 
(Ninh Hòa) cũng rất thấp. Cán bộ Trạm Thủy 
văn Đồng Trăng (xã Diên Lâm, huyện Diên 
Khánh) cho biết họ đã làm việc ở đây nhiều 
năm, nhưng chưa năm nào thấy nước trên 
sông Cái (Nha Trang) xuống thấp như năm 
nay. Còn theo cơ quan chức năng, có ngày 
mực nước trên dòng sông này chỉ ở mức 
2,27m, thấp kỷ lục nếu tính từ năm 1976, từ 
khi có trạm thủy văn này. 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Khánh Hòa cho biết, toàn tỉnh 
có 43 khu vực tại các huyện Khánh Sơn, 
Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Vạn Ninh, Cam 
Ranh thiếu hụt nước sinh hoạt. Điều đó 
không chỉ ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng 
ngày của người dân mà nó đã lộ cái đói ra 
ngay trước mặt, nhất là với các hộ nghèo, 
cận nghèo. Lấy ví dụ ở xã Thành Sơn 
(huyện Khánh Sơn), nắng hạn đã khiến 
nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, chủ 
yếu là bắp (ngô), chuối - nguồn thu chính 
của người dân bị thiệt hại nặng. Địa phương 
đã rà soát, lập danh sách người thuộc diện 
phải hỗ trợ gạo cứu đói để trình UBND 
huyện xem xét hỗ trợ. Còn với xã Khánh 
Hiệp (huyện Khánh Vĩnh), suốt mấy tháng 
ròng cánh đồng các xã Hòn Lay, Cà Thêu, 
Ba Cẳng hàng chục ha lúa nước không sản 
xuất được. Cũng ở huyện này, lãnh đạo xã 
Cầu Bà cho biết có tới 80% giếng đào đã trơ 
đáy. 

Ninh Hòa là vùng trù phú bậc nhất Khánh 
Hòa thì nay cũng lao đao vì khô hạn. Những 
cánh đồng mía quắt queo vì thiếu nước. Cây 
mía quắt lại như cây lau. Con số tính tới hết 
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tháng 4, mía nguyên liệu đã thu hoạch được 
8.200ha, năng suất bình quân 25,1 tấn/ha, 
giảm 22 tấn/ha so với cùng kỳ. Một con số 
khủng khiếp đối với người trồng mía. 

Theo Phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa, 
lượng nước tại các hồ chứa nước lớn đã 
xuống rất thấp. Hồ Đá Bàn với sức chứa 50 
triệu m3 hiện nay chỉ còn khoảng 13 triệu m3. 

Hồ Suối Trầu dung tích khoảng 10 triệu m3 
nay chỉ còn chưa đầy 1 triệu m3... 

 

Phúc Văn // http://daidoanket.vn.- 2020 
(ngày 24 tháng 5) 

http://daidoanket.vn/moi-truong/heo-ua-
trong-vung-dat-kho-han-tintuc466947 

 

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

HỖ TRỢ NGƯ DÂN BÌNH THUẬN GẶP KHÓ KHĂN 

DO DỊCH COVID-19 

gày 7-5, tại thị trấn Phan Rí Cửa, 
huyện Tuy Phong (Bình Thuận), Bộ 
Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp Ban 

Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức tặng 
quà cho 200 ngư dân thị trấn Phan Rí Cửa 
gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19. 

Đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao quà cho 
ngư dân gặp khó khăn ở thị trấn Phan Rí Cửa, 
huyện Tuy Phong (Bình Thuận). Đại diện Bộ Tư 
lệnh Cảnh sát biển trao quà cho ngư dân gặp khó 
khăn ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong 
(Bình Thuận). 

Tại buổi trao tặng, đại diện Bộ Tư lệnh 
Cảnh sát biển, Thượng tá Lê Huy, Phó Chủ 
nhiệm Chính trị Cảnh sát biển đã trực tiếp 
trao tặng 200 suất quà cho ngư dân có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Phan Rí 
Cửa, mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 10 khẩu 
trang y tế và 300.000 đồng tiền mặt. 

Những món quà tuy không nhiều, nhưng 
chứa đựng tình cảm, tấm lòng của cán bộ, 
chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam với ngư 
dân; kịp thời động viên, hỗ trợ cho bà con 
ngư dân nghèo do ảnh hưởng của đại dịch; 
nhanh chóng ổn định cuộc sống, tiếp tục 
vươn khơi bám biển. Qua đó góp phần cùng 
cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương 
khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, 
thiết thực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo đảm tốt an ninh - quốc phòng. 

Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía 
sau, trong thời gian qua Bộ Tư lệnh Cảnh sát 
biển đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực 
đồng hành với ngư dân trong phòng, chống 
dịch bệnh, hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Tây 
Nam Bộ bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm 
nhập mặn như nước uống tinh khiết, nước 
ngọt, bồn đựng nước, lương thực, thực 
phẩm gạo, mì ăn liền; khẩu trang y tế, dung 
dịch rửa tay sát khuẩn… với tổng giá trị hơn 
500 triệu đồng. 

 

Đình Châu // https://nhandan.com.vn.- 
2020 (ngày 7 tháng 5) 

https://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-
ai/item/44381502-ho-tro-ngu-dan-binh-

thuan-gap-kho-khan-do-dich-covid-19.html

 

 

 

N 

http://daidoanket.vn/moi-truong/heo-ua-trong-vung-dat-kho-han-tintuc466947
http://daidoanket.vn/moi-truong/heo-ua-trong-vung-dat-kho-han-tintuc466947
https://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/44381502-ho-tro-ngu-dan-binh-thuan-gap-kho-khan-do-dich-covid-19.html
https://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/44381502-ho-tro-ngu-dan-binh-thuan-gap-kho-khan-do-dich-covid-19.html
https://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/44381502-ho-tro-ngu-dan-binh-thuan-gap-kho-khan-do-dich-covid-19.html
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KHÔ HẠN NGHIÊM TRỌNG Ở BÌNH THUẬN 

o nắng nóng kéo dài, các hồ chứa ở 
Bình Thuận bị cạn kiệt, trơ đáy. Nhiều 
vùng của tỉnh bị thiếu nước sản xuất 

lẫn sinh hoạt. 

Khô hạn kéo dài khiến nhiều hồ chứa nước ở Bình 
Thuận trơ đáy. Ảnh: Kim Sơ. 

Nước hồ chứa thấp nhất 10 năm qua 

Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng 
Quản lý nước và công trình, Công ty Khai 
thác công trình thủy lợ Bình Thuận, cho biết, 
năm 2019 do thời tiết trên địa bàn tỉnh không 
thuận lợi, lượng mưa thấp nên các hồ chứa 
tích nước chỉ đạt 75% so dung tích thiết kế. 
Do đó ngay từ vụ Đông Xuân 2019-2020, 
tỉnh đã cắt giảm 15.000 ha lúa để ưu tiên 
nước sinh hoạt, vật nuôi và trồng thanh long. 

Mặc dù những ngày gần đây trên địa bàn 
đã xuất hiện vài cơn mưa đầu mùa một số 
nơi, tuy nhiên tình hình nắng nóng vẫn đang 
diễn ra gay gắt. Tính đến 18/5, lượng nước 
còn lại trong các hồ chứa thủy lợi trên toàn 
tỉnh chỉ còn đạt 4,7% so với dung tích thiết 
kế. Và nguồn nước này được đánh giá thấp 
nhất 10 năm trở lại đây. 

Sáng 19/5, ghi nhận tại hồ Ba Bàu, xã 
Hàm Thạnh (Hàm Thuận Nam), chúng tôi 
chứng kiến hồ đã cạn nước, trơ đáy và lòng 
hồ xuất hiện nhiều điểm khô nứt nẻ. Đây 
cũng là một trong 27 hồ hiện nay tại tỉnh Bình 
Thuận không còn nước. 

 

Tỉnh Bình Thuận buộc cắt giảm 15 nghìn ha lúa, 
bắp vụ Đông Xuân 2019-2020 do thiếu nước tưới. 
Ảnh: Kim Sơ. 

Ông Khoa xác nhận, 27/48 hồ lớn nhỏ 
trên địa bàn đã trơ đáy như hồ Ba Bàu và 
cho biết thêm, do nguồn nước cạn kiệt nên 
một số nhà máy nước sinh hoạt trong hệ 
thống thủy lợi buộc ngưng hoạt động. 

Cụ thể, như nhà máy nước Suối Kiết, nhà 
máy nước Thạnh Cần. Đối với các nhà máy 
nước còn lại trong hồ thủy lợi thì vẫn đảm 
nước sinh hoạt đến ngày 30/6. Tuy nhiên 
nếu không quản lý tốt nguồn nước, để người 
dân sử dụng nước hoạt tưới cho cây trồng 
thì có thể một số nhà máy nước sẽ không 
đảm bảo cấp nước sinh hoạt trong thời gian 
trên. 

Do đó, ngoài sự nổ lực của Cty huy động 
toàn bộ lực lượng bảo vệ nguồn nước sinh 
hoạt cấp cho nhà máy nước thì các địa 
phương cũng cần vào cuộc tuyên truyền 
người dân về việc sử dụng nguồn nước tiết 
kiệm, tránh tình trạng cắp nước phục vụ sản 
xuất trồng trọt. 

Đổ xô khoan giếng 

Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Ba Bàu, xã Hàm 
Thạnh, than vãn, hồ Ba Bàu cạn kiệt nên 
người dân ở địa phương thiếu nước sinh 
hoạt khoảng 1 tháng nay. Thanh long trên 
vườn không đủ nước tưới nên bị khô héo. 
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Nhiều diện tích thanh long của người dân bị héo 

do thiếu nước. Ảnh: Kim Sơ. 

Để cứu mình, cứu cây trồng, nhiều gia 
đình đầu tư từ 20-30 triệu đồng để khoan 
giếng, tìm nước. 

“Gia đình tôi đã gọi thợ đến khoan giếng 
nhưng mấy ngày rồi họ chưa đến vì bận 
khoan cho người khác. Nước sinh hoạt bị 
cắt, gia đình tôi phải mua nước đóng chai 
loại 20 lít/bình để nấu ăn và cho gia súc, gia 
cầm uống cầm cự. 

Mỗi ngày, cả nhà dùng hết 3 bình nước, 
tốn khoảng 30 nghìn đồng. Còn 1ha thanh 
long thì đành đứng nhìn cây khô héo chứ 
không tìm đâu ra nước để tưới”, bà Hoa 
buồn bã nói. 

Cách nhà bà Hoa không xa là gia đình 
ông Lê Văn Sự (thôn Ba Bàu) cũng đứng 
ngồi không yên khi 200 trụ thanh long đang 
độ đơm bông bị héo do thiếu nước. 

Không nỡ nhìn cây trồng chết khát, ông 
Sự thuê thợ đến khoan giếng ngay trước 
sân nhà. Giếng đã khoan đến độ sâu 90m 
nhưng vẫn chưa cho nước. 

“Khoan một giếng mất mấy chục triệu 
đồng. Nếu cái này không có nước thì gia 
đình phải chấp nhận chứ tiền đâu làm cái 
mới”, ông Sự tỏ vẻ chán nản. 

Cũng như xã Hàm Thạnh, cuộc sống của 
người dân xã Hàm Cần đang bị đảo lộn do 
khô hạn kéo dài. Ông Lê Đình Liêm, Phó 
Chủ tịch UBND xã Hàm Cần, cho biết, mấy 
tháng nay trên đia bàn chưa có mưa nên 
việc tìm nguồn nước sinh hoạt lẫn sản xuất 
hết sức khó khăn. 

Đặc biệt, 2 ngày nay, Nhà máy nước 
Thạnh Cần ngưng hoạt động do nguồn nước 

tại hồ bị kiệt đã khiến hơn 4.000 nhân khẩu 
trên địa bàn bị ảnh hưởng. Trước tình hình 
trên, UBND xã đã mua bồn tích nước đặt tại 
các thôn để cung cấp nước tạm thời cho 
người dân. 

Cắt giảm 15 nghìn ha lúa, bắp    

Ở Bình Thuận, mùa mưa năm 2019 kết 
thúc sớm, những cơn bão cuối mùa cũng 
không có mưa nên ngành nông nghiệp sớm 
xác định được vụ Đông Xuân 2019-2020 sẽ 
thiếu nước. 

Người dân phải mua nước đóng chai để sử dụng 
do khô hạn kéo dài. Ảnh: Kim Sơ. 

Để tránh thiệt hại cho bà con nông dân, 
ngành nông nghiệp có những khuyến cáo 
chỉ tập trung sản xuất ở những vùng đủ 
nước và cắt giảm đối với khu vực khô hạn. 

“Thời gian vừa qua, chúng tôi cắt giảm 
diện tích sản xuất lúa bắp trên toàn tỉnh gần 
15 nghìn ha. Việc cắt giảm giảm được thiệt 
hại cho nông dân. 

Về sản lượng lương thực, vụ Đông Xuân 
2019-2020, cả tỉnh sản xuất được 179 nghìn 
tấn, giảm gần 90 nghìn tấn so với cùng kỳ 
năm ngoái. Chúng tôi đang cố gắng hoàn 
thành chỉ tiêu lương thực của năm 2020 
bằng cách dồn sức vào vụ Hè Thu và vụ 
mùa”, ông Mai Kiều, Giám đốc Sở NN-PTNT 
Bình Thuận cho biết. 

Trước tình hình khô hạn kéo dài, ngành 
nông nghiệp tỉnh Bình Thuận đã lên kế 
hoạch với 3 phương án sản xuất. Trong đó, 
nếu lượng mưa đầy đủ, việc sản xuất sẽ 
được triển khai. 

Hiện, Sở NN-PTNT Bình Thuân đã tham 
mưu cho UBND tỉnh Bình Thuận ưu tiên 
nước sinh hoạt cho người dân, tiếp đến là 
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ưu tiên nước phục vụ chăn nuôi và tưới cho 
cây thanh long, cuối cùng là phục vụ cho cây 
lúa. 

Ông Kiều thông tin: “Theo dự báo, lượng 
mưa năm nay sẽ ít hơn năm ngoái. Do vậy, 
chúng tôi phải bàn các giải pháp chống hạn. 
Về tình hình hồ chứa, tính đến ngày 17/5, 
lượng nước ở tất cả các hồ của tỉnh chỉ còn 
khoảng 11,95 triệu khối, tức chỉ đạt 4,6% 
dung tích thiết kế. 

Các nguồn nước tự nhiên khác như sông, 
suối, ao, hồ đã cạn kiệt, do vậy, để cứu 13 
nghìn ha thanh long ở Bắc Bình và Hàm 
Thuận Bắc, chúng tôi đã đề nghị xả nước ở 
hồ Đại Ninh từ nay đến 25/5”. 

Theo ông Mai Kiều, hiện nay, Trung ương 
đang đầu tư xây dựng hồ Sông Lũy ở huyện 
Bắc Bình và dự kiến bắt đầu tích nước từ 
tháng 9 tới. 

Ở giai đoạn đầu, hồ dự kiến tích nước với 
dung tích khoảng 40 triệu m3 và nếu đạt thì 
sẽ đáp ứng một phần cho khu vực thiếu 
nước ở huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm 
Thuận Bắc. Đến khi hoàn thành giai đoạn 
hai, hồ có thể tích 100 triệu m3 nước thì sẽ 
cơ bản đủ nước cho những huyện này. 

“Hiện nay, Quốc Hội đang đồng ý cho 
chúng tôi làm hồ Ka Pét và nếu tích được 50 

triệu m3 thì cấp nước tương đối cho khu vực 
Hàm Tân, Hàm Thuận Nam. 

Còn xa hơn, các cơ quan chức năng đang 
dự kiến làm hồ La Ngà 3 với dung tích 470 
triệu m3 nước và khi đi vào hoạt động, công 
trình này sẽ cấp nước cho các tỉnh Bình 
Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu”, ông 
Kiều chia sẻ.    

Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng 
Quản lý nước và công trình, cho biết: Hiện 
nay nhiều hồ chứa trên địa bàn như: Tà 
Mon, Ba Bàu, Cẩm Hang và một số ao bàu 
nhỏ bị bồi lắng, không đảm bảo tích nước 
theo thiết kế. Do đó, quá trình đơn vị tính 
toán cân đối nguồn nước bị hụt so với kế 
hoạch. 

Bên cạnh đó, một số kênh chuyển nước 
được xây dựng bằng đất nên tỷ lệ thoát 
nước lớn, hiệu quả sử dụng không cao. 
Công ty kiến nghị các cấp đầu tư, nạo vét 
các ao bàu, gia cố các tuyến kênh chuyển 
nước để hạn chế thất thoát, nâng cao hiệu 
quả sử dụng. 

Kim Sơ - Minh Hậu // 
https://nongnghiep.vn.- 2020 

 (ngày 20 tháng 5) 

https://nongnghiep.vn/kho-han-nghiem-
trong-o-binh-thuan-d264748.html

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

NGƯ DÂN BÌNH THUẬN VƯỢT SÓNG BÁM BIỂN TRƯỜNG SA 

ù hoạt động khai thác hải sản gặp 
một số trở ngại, nhưng ngư dân Bình 
Thuận vẫn tiếp nối truyền thống cha 

ông để bám biển. 

Ngư dân Lê Văn Bông kể về những lần va chạm 
với tàu nước ngoài. 

Với gần 7.000 tàu thuyền đang hoạt động, 
trong đó hơn 1.000 phương tiện có công 
suất từ 300 CV trở lên được trang bị hiện 
đại, ngư dân Bình Thuận có truyền thống 
nhiều đời làm giàu từ vùng biển Trường Sa 
của Tổ quốc. Ít năm trở lại đây, dù hoạt động 
khai thác hải sản gặp một số trở ngại, thế 
nhưng nhiều lớp ngư phủ vẫn tiếp nối truyền 
thống cha ông để bám biển. 

Lão ngư 30 năm gắn bó với Trường Sa 

Có hơn 30 năm tuổi nghề đi biển, là 
chừng ấy năm ông Trương Văn Toàn – 
phường Bình Hưng, TP Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận gắn bó đời mình với quần đảo 
Trường Sa. Nửa đời người bám biển mang 
lại cho ông đầy đủ trải nghiệm thăng trầm 
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của cuộc đời ngư phủ. Ông là một trong 
nhóm gần 10 chủ tàu của TP Phan Thiết 
thường xuyên khai thác ở vùng biển thuộc 
quần đảo Trường Sa.  

Chiếc tàu 380 CV do chính ông cầm lái 
thường liên kết với một chiếc tàu 350 CV 
hành nghề vây rút chì do một “bổn đạo” 
("bổn đạo" là một hình thức liên kết tự 
nguyện của những thuyền cùng nghề khai 
thác, đánh bắt cùng vùng biển, hợp tính nết 
nhau) thường xuyên bám trụ tại vùng biển 
Trường Sa. Trong số gần 50 bạn thuyền 
đánh bắt cùng ông Trương Văn Toàn thì có 
hơn nửa là gắn bó với ông hai mươi mấy 
năm nay. 

Trong những lần đánh bắt đó, đọng lại 
trong ông nhiều kỷ niệm nhất là những lần 
đụng độ với tàu nước ngoài, hay những lần 
đối mặt với sóng dữ, những cơn bão lớn.  

Tàu cá của ngư dân Bình Thuận đánh bắt gần nhà 
giàn DK1. 

Ông Toàn nhớ lại: Đầu năm 2019, vào 
đúng ngày 1/1, khi ông và các bạn thuyền 
vừa cho tàu ra khu vực nhà giàn DK1 thì gặp 
ngay cơn bão đầu tiên của năm. Để đảm bảo 
an toàn, tàu phải thả xuống biển 1.000 cây 
đá cùng nhiều thùng nước ngọt. Khi tàu 
Cảnh sát biển Việt Nam hay tin chạy tới ứng 
cứu, ông Toàn yêu cầu mọi người bỏ hết tài 
sản trên tàu để lên tàu Cảnh sát biển nhằm 
đảm bảo tính mạng. Tuy nhiên, nhờ nắm kỹ 
dự báo thời tiết, tàu Cảnh sát biển khuyên 
ông Toàn và các bạn thuyền cứ ở lại trên 
tàu, đợi đến trưa theo dõi tình hình như thế 
nào. Quả thật, sau đó, gió bão thổi dịu hơn, 
và mọi người trên tàu ai cũng thở phào nhẹ 
nhõm. Riêng ông Toàn vui hơn cả vì có thể 
giữ lại tài sản lớn nhất là chiếc tàu gần 5 tỉ 
đồng.  

Kể về những chuyến biển đụng tàu nước 
ngoài, ông Toàn cho biết, vài lần đang khai 
thác ở bãi ngầm Phúc Nguyên (gần nhà giàn 

DK1) thì gặp tàu lạ. Ông bình tĩnh gọi báo 
lực lượng chức năng, rồi liên lạc với các tàu 
chung nhóm để đảm bảo an toàn. 

Đầu tư trang thiết bị hiện đại, bám trụ 
trên ngư trường hợp pháp 

Để nâng cao hiệu quả đánh bắt và đặc 
biệt là bảo vệ nhau trong các tình huống thì 
các tàu đi chung nhóm với nhau trong từng 
Tổ, Đội liên kết. Ra tới gần các đảo, các tàu 
từ các tỉnh, thành khác nhau liên kết lại 
thành một nhóm lớn để vừa khai thác, vừa 
bảo vệ nhau. Mỗi khoảnh khắc tàu vừa rời 
bến là các bạn thuyền lại xôm tụ với nhau 
như người một nhà. 

Gia đình ngư dân Lê Văn Bông, phường 
Đức Long, TP Phan Thiết có truyền thống 5 
đời bám biển, đến đời ông là đời thứ 4 nối 
nghiệp tổ tiên. Trong số 9 người anh em trai 
của ông Bông thì có đến 6 người trực tiếp 
bám biển trên 5 con tàu. Dù thời gian khai 
thác ở ngư trường Trường Sa không nhiều 
bằng một số ngư dân khác trong tỉnh nhưng 
nhờ biết cải tiến phương thức sản xuất nên 
các anh em của ông nhanh chóng phát triển 
kinh tế từ biển. 

Ngư dân Trương Văn Toàn (bên trái- hàng ngồi) 
trong lần gặp mặt giữa chính quyền với các chủ 
phương tiện khai thác xa bờ ở Bình Thuận. 

11 năm trước, các anh em ông Bông 
quyết định nâng cấp tàu chuyển đổi công 
năng từ đánh bắt tuyến lộng sang tuyến 
khơi, riêng ông nâng cấp tàu 700 CV... trang 
bị nhiều thiết bị hiện đại như máy dò ngang, 
thiết bị giám sát hành trình, bộ đàm tầm xa 
VX1700 hay máy lọc nước biển thành nước 
ngọt… Nhờ đó, đội tàu của ông vươn ra 
đánh bắt ở các ngư trường như quần đảo 
Trường Sa, khu vực nhà giàn, các bãi cạn… 
đạt hiệu quả cao. 
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Ông Bông cho biết, nhiều năm trước, việc 
khai thác tại các vùng biển khơi rất thoải mái, 
ít bị va chạm. Tuy nhiên 3, 4 năm trở lại đây, 
thỉnh thoảng ông và các bạn thuyền bắt gặp 
các tàu lạ xuất hiện quanh khu vực này. Nhờ 
được thông tin trước, tàu cá của ông vẫn 
bình tĩnh đánh bắt trên phạm vi ranh giới 
biển hợp pháp.  

Tiếp bước truyền thống cha ông, các ngư 
dân trẻ cũng chấp nhận thiệt thòi, xa vợ xa 
con để vươn khơi trên những chuyến biển 
dài ngày.  

Tuy còn những vất vả khó khăn, nhưng 
vượt lên trên tất cả, những con tàu Bình 
Thuận vẫn ngày đêm vươn khơi bám biển. 
Các con tàu nườm nượp ra khơi vào lộng 
vừa thúc đẩy khai thác hải sản vừa là hình 
ảnh khẳng định bảo vệ chủ quyền biển đảo 
của quê hương./. 

Văn Thuận // https://vov.vn.- 2020 
(ngày 26 tháng 5) 

https://vov.vn/xa-hoi/ngu-dan-binh-thuan-
vuot-song-bam-bien-truong-sa-

1052157.vov 

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

QUÂN, DÂN BÌNH THUẬN NỖ LỰC CHỐNG HẠN 

o tác động của biến đổi khí hậu 
(BĐKH), nhiều địa phương ở tỉnh 
Bình Thuận bị thiếu nước sinh hoạt, 

sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc 
sống người dân.  

Trước hiện trạng đó, tỉnh Bình Thuận 
cùng các đơn vị quân đội đang triển khai 
nhiều biện pháp cấp bách, căn cơ để bảo 
đảm nước sinh hoạt phục vụ đời sống sinh 
hoạt và sản xuất của người dân. 

Bộ đội đem nước về với nhân dân 

Xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc có 
hơn 80% là người dân tộc Cơ Ho. Đời sống 
của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. 
Thuận Hòa cũng là địa bàn chịu ảnh hưởng 
nặng nhất ở Bình Thuận do khô hạn kéo dài 
nhiều ngày. Gần hai tháng qua, toàn xã có 
hơn 200 hộ dân không đủ nước sinh hoạt. 
Bà con phải mua nước với mức giá có thời 
điểm từ 60.000 đến 90.000 đồng/m3. Những 
người không có tiền phải sử dụng nước 
không bảo đảm chất lượng ở các kênh. 
Trước thực tế trên, để giúp nhân dân xã 
Thuận Hòa, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tổ 
chức 10 chuyến xe mỗi ngày chở nước sạch 
(mỗi xe chở 4-6m3) cấp miễn phí tới người 
dân. 

Đem can, thùng đến lấy nước, ông Mang 
Lum, thôn Dân Lễ, xã Thuận Hòa nói: "Các 
giếng nước trong thôn đều khô cạn. Chúng 
tôi đã nạo vét, nhưng vẫn không có nước. 
Nay bộ đội cấp nước miễn phí, ai cũng 
mừng lắm". Chị Thông Thị Lệ, giáo viên 

Trường Mẫu giáo Thuận Hòa cũng cho biết: 
"Những ngày trước, phụ huynh đưa con đến 
trường đều phải mang theo nước hỗ trợ nhà 
trường. Nay có Bộ CHQS tỉnh chở nước đến 
tận nơi, bơm đầy bồn, cô trò chúng tôi không 
còn lo lắng nữa". 

Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận cấp nước miễn phí cho 
người dân bị hạn tại xã Thuận Hòa, huyện Hàm 
Thuận Bắc. 

Theo Đại úy Nguyễn Văn Sang, Chính trị 
viên Đại đội Kho H60 (Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận): Việc cấp nước cho bà con được tiến 
hành chặt chẽ. Đơn vị phối hợp với cấp ủy, 
chính quyền địa phương thông báo đến từng 
gia đình để người dân biết và chuẩn bị dụng 
cụ đựng nước. Căn cứ số lượng hộ dân 
thiếu nước, đơn vị tổ chức lắp đặt bồn chứa 
tại 3 điểm cấp nước cố định ở xã Thuận Hòa. 
Đối với những hộ ở xa, đơn vị tổ chức lực 
lượng cơ động tới tận nơi để cấp nước. 

Gần một tháng qua, Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận đã triển khai 12 điểm cấp nước miễn 
phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Mỗi 
ngày, các đơn vị cung cấp từ 70 đến 

D 
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110m3 nước. Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa, Chỉ 
huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận chia 
sẻ: "Căn cứ vào tình hình hạn tại từng địa 
phương, đơn vị có thể điều chỉnh linh hoạt 
các điểm cấp nước, trong đó ưu tiên các xã 
trọng điểm. Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ đạo cơ 
quan quân sự các cấp chủ động phối hợp 
chặt chẽ với các ban, ngành địa phương, 
nhà hảo tâm, xây dựng kế hoạch cụ thể, huy 
động nhiều nguồn lực cấp nước miễn phí 
cho người dân, kiên quyết không để bà con 
bị thiếu nước sinh hoạt. Quá trình cung cấp 
nước cho bà con, cán bộ, chiến sĩ kết hợp 
tuyên truyền, hỗ trợ người dân biện pháp 
khai thác nguồn nước tại chỗ, củng cố công 
trình thủy lợi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-
19". 

Cần nhiều giải pháp đồng bộ 

Theo số liệu thống kê, Bình Thuận hiện 
có gần 26.000 hộ tại 39 xã, phường, thị trấn 
thiếu nước sinh hoạt, trong đó các xã: Tân 
Thắng, Thắng Hải (huyện Hàm Tân), Thuận 
Hòa (Hàm Thuận Bắc)… là vùng hạn nặng 
nhất. Tình trạng thiếu nước gay gắt hơn khi 
nhiều hộ dân phụ thuộc vào nguồn nước 
giếng đào, giếng khoan tự phát không bảo 
đảm kỹ thuật. Tại các huyện: Hàm Thuận 
Nam, Bắc Bình, Hàm Tân… nhiều công trình 
thủy lợi mực nước đã xuống rất thấp, thậm 
chí cạn trơ đáy, khiến hàng nghìn héc-ta 
thanh long đứng trước nguy cơ bị thiệt hại 
rất lớn.    

Đứng ngồi không yên bên vườn thanh 
long hơn 2ha héo vàng do thiếu nước tưới, 
bà Phạm Thị Hải, ở xã Hàm Thắng, huyện 
Hàm Thuận Bắc, cho hay: "Từ trước tới nay, 
việc trồng thanh long chủ yếu dựa vào 
nguồn nước tự nhiên. Nhưng từ cuối tháng 
4-2020, nắng nóng kéo dài dẫn đến hạn hán 
nghiêm trọng. Để cứu cây, tôi phải rải rơm, 
đắp cỏ quanh gốc giữ ẩm, hy vọng cầm cự 
chờ mưa xuống".  

Theo đánh giá của ngành chức năng tỉnh 
Bình Thuận, hạn hán kéo dài là do tác động 
của BĐKH và đặc điểm khí hậu vùng Bình 
Thuận là một trong những địa phương khô 
hạn nhất cả nước. Nhiều năm nay, cứ vào 

thời gian này, tỉnh Bình Thuận luôn xảy ra 
hạn hán, thiếu nước. Nguyên nhân là do một 
số công trình thủy lợi chậm được cải tạo, 
sửa chữa, nâng cấp, khả năng trữ, dẫn 
nước hạn chế. Thêm vào đó, việc phát triển 
nhanh cây thanh long phá vỡ quy hoạch và 
chậm đổi mới cây trồng thích nghi với hạn 
hán dẫn đến thiếu nước cục bộ tại một số 
khu vực. Nhiều hộ trồng thanh long còn tự 
đào ao, khoan giếng nhỏ lẻ, không đúng kỹ 
thuật, làm tắc, thay đổi dòng chảy, dẫn đến 
thiếu hụt mực nước ngầm cục bộ tại một số 
địa bàn… 

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh 
Bình Thuận, cho biết: “Dự báo nắng nóng sẽ 
kéo dài đến tháng 6-2020, ngành nông 
nghiệp đang phối hợp các ban, ngành triển 
khai nhiều biện pháp nhằm giải quyết tình 
trạng thiếu nước trước mắt. Chúng tôi chủ 
động khoanh vùng khu vực hạn hán, rà soát, 
cân đối nguồn nước. Chúng tôi cũng chỉ đạo 
các địa phương tạm dừng không gieo trồng 
ở hơn 10.000ha để ưu tiên cấp nước phục 
vụ sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, về 
lâu dài cần phải có những giải pháp căn bản 
hơn".  

Theo các chuyên gia, nhà khoa học: Hạn 
hán là một trong những vấn đề trở ngại, khó 
khăn nhất của tỉnh Bình Thuận trong quá 
trình phát triển. Vì vậy, việc bảo đảm an ninh 
nguồn nước là vấn đề ưu tiên hàng đầu của 
địa phương. Theo đó, địa phương cần rà 
soát cơ cấu kinh tế để tái cơ cấu phù hợp, 
tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với phát 
triển các ngành kinh tế khác. Cùng với đó, 
xây dựng công trình thủy lợi và chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ cao 
cần được xác định là vấn đề có tính căn bản 
quyết định hiệu quả công tác chống hạn...  

Duy Hiển - Duy Thỉnh // 
https://www.qdnd.vn.- 2020 

 (ngày 25 tháng 5) 

https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-
de/quan-dan-binh-thuan-no-luc-chong-han-

618917
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"THỦ PHỦ" THANH LONG KHÁT CHÁY 

ể cứu những trụ thanh long đang cho 
trái, người dân Bình Thuận phải chấp 
nhận mua nước giếng với giá cao 

hoặc kéo nước sinh hoạt ra vườn  

Trong cơn hạn hán quay quắt của miền 
Trung, nhiều tháng liền, người dân Bình 
Thuận không có nước tưới thanh long. 
Nước sinh hoạt cũng trở nên khan hiếm. 

Hơn một tháng nay, chiếc xe ben cải hoán 
của anh Nguyễn Quốc Việt luôn chạy hết 
công suất để kịp đáp ứng những cuộc điện 
thoại gọi tiếp nước cho các vườn thanh long 
tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 
Bình Thuận. Nước được anh Việt mua từ 
giếng khoan của một hộ dân trong xã, bơm 
vào thùng phuy loại 5 m³ đem bán cho các 
vườn "giải cứu" thanh long đang khát. "Giá 
mỗi phuy nước mua vào khoảng 50.000 
đồng, tôi bán lại cho các vườn thanh long 
150.000 - 170.000 đồng, tùy khoảng cách 
gần hay xa. Mấy ngày này, xe chạy suốt từ 
sáng đến chiều tối mới nghỉ nhưng ngày nào 
cũng "rớt" lại vài địa chỉ không giao kịp" - anh 
Việt vừa nói vừa vội tắt vòi nước đang bơm 
lên xe rồi nổ máy, chở nước đi giao. 

Anh Nguyễn Quốc Việt đang bơm nước cho vườn 
thanh long 5.000 trụ của anh Đinh Văn Thanh 

Băng qua nhiều con đường đất đá lởm 
chởm dài hơn 3 km, chiếc xe của anh Việt 
dừng lại tiếp nước cho một vườn thanh long 
ven đồi thuộc thôn Tà Mon, xã Tân Lập. Anh 
Đinh Văn Thanh, chủ nhân vườn thanh long 
cho biết 5.000 trụ thanh long của gia đình 
anh đang khát khô nhiều ngày nay. "Ưu tiên 
hiện tại là cứu 2.000 trụ thanh long đang cho 
trái nên dù giá nước cao cũng phải bấm 
bụng mua để tưới, mà cũng phải xếp hàng 
chờ mới có nước" - anh Thanh nói. 

Theo anh Thanh, trước đây, gia đình anh 
đã đào 7 cái giếng nhưng chỉ một cái có 
nước và lượng nước chỉ đủ sinh hoạt chứ 
không thể tưới tiêu. "Mỗi phuy nước 5 m³ chỉ 
đủ tưới 50 trụ thanh long đang cho trái hoặc 
100 trụ có dây (không cho trái)" - anh Thanh 
tính toán. Phuy nước 5 m³ được đổ ào xuống 
cái ao rộng gần 1 sào của anh Thanh dùng 
để trữ nước tưới nhanh chóng thấm hết vào 
đất, không đọng lại chút nào trên bề mặt ao 
đang nứt nẻ vì khô cạn lâu ngày. 

Cách Tân Lập hơn 30 km, nhiều nông dân 
tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam cũng 
đứng ngồi không yên vì thanh long đang 
chín mà nước thì đã lâu không về. Hơn 1 
tháng nay, con mương cái dẫn nước từ đập 
Đồng Để (xã Hàm Kiệm) về Hàm Mỹ cạn trơ 
đáy. Nhiều hộ phải cắn răng "chạy" nước 
sinh hoạt với giá cao ra ao trữ nước tưới rồi 
bơm ngược từ ao lên tưới thanh long. 
"Trước mắt, tôi bơm 50 m³ với giá khoảng 
500.000 đồng để tưới thanh long đang chín, 
1 tuần bơm 1 lần. Còn thanh long dây cũng 
cố gắng hơn 10 ngày tưới sơ qua một lần, 
nếu không tưới mà đợi đến mùa mưa thì cây 
mất sức lắm" - anh Nguyễn Văn Phúc, hộ 
dân trồng thanh long tại xã Hàm Mỹ, nói. 

Đến cuối tháng 4, mực nước còn lại trong 
các hồ chứa thủy lợi tại Bình Thuận là 27,45 
triệu m³, chỉ hơn 10% dung tích thiết kế và 
bằng 1/3 trung bình nhiều năm. Trong đó, hồ 
Tà Mon, nơi cấp nước cho khoảng 1.475 ha 
thanh long ở Tân Lập, đang cạn. 

Nhiều địa phương trong tỉnh không còn 
nước để sản xuất, chỉ ưu tiên nước sinh hoạt 
trong khi nước sinh hoạt cũng đang thiếu 
trầm trọng. "Với lượng nước còn lại, chúng 
tôi ưu tiên cung cấp nước sinh hoạt. Thời 
điểm này, bà con trồng thanh long không 
nên kích thích cây ra trái vì sẽ thiệt hại lớn 
do hạn hán" - ông Nguyễn Hữu Phước, Phó 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Bình Thuận, khuyến cáo.  

Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2020 
(ngày 4 tháng 5) 

https://nld.com.vn/kinh-te/thu-phu-thanh-
long-khat-chay-20200503220055831.htm
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XIN HÃY GIÚP EM! 
hà nghèo, Phạm Mỹ Phước (17 tuổi; 

ngụ xã Mương Mán, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) phải 

nghỉ học sớm, cùng cha mẹ bươn chải kiếm 

tiền nuôi 2 em. 

Hai tháng nay, đôi mắt của Phước mờ 

dần, đến đầu tháng 5 thì mù hẳn. Cha mẹ 

Phước vay mượn được 30 triệu đồng đưa 

em vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) khám 

và điều trị. Số tiền này quá lớn so với một 

gia đình nghèo nhưng để chăm sóc, điều trị 

cho Phước thì chẳng thấm vào đâu. 

Phước được các bác sĩ Khoa Ngoại Thần 

kinh Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán bị u tế 

bào thần kinh đệm vùng hạ đồi giao thoa thị 

giác. Hiện tại, Phước bị mù mắt trái và mắt 

phải cũng gần như tương tự. Các bác sĩ 

quyết định điều trị xạ phẫu cho Phước. 

Mỹ Phước (phải) cùng mẹ tại Bệnh viện Chợ Rẫy 

Bên hành lang bệnh viện, với thân hình 

gầy gò cùng đôi chân khuyết tật, bà Phạm 

Thị Thương (mẹ Phước) buồn bã tâm sự: 

"Tôi bị khuyết tật chân nên chỉ làm thuê 

những công việc nhẹ, chồng tôi là trụ cột gia 

đình nhưng đi làm bữa có, bữa không. 

Phước bị bệnh hiểm nghèo, lòng tôi quặn 

thắt. Không tiền, tôi buộc phải đi vay nóng, 

sau này ráng làm trả nợ chứ đâu thể bó gối 

nhìn con như vậy". 

Chị Ngọc (một người nuôi bệnh tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy) kể: "Mẹ Phước bị tật hai 

chân, đi đứng khó khăn nhưng tất tả ngược 

xuôi lo cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến 

đóng tiền. Vì vậy, chúng tôi thường đi mua 

giúp vật dụng sinh hoạt, đồ ăn để mẹ Phước 

không phải đi lại nhiều. Mong có nhà hảo 

tâm giúp đỡ gia đình Phước qua cơn ngặt 

nghèo để em có cơ hội được điều trị, thuốc 

men". 

Mọi sự giúp đỡ em Phước xin chuyển về 

tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam Chi nhánh TP HCM, số tài khoản: 

117000004884, Báo Người Lao Động. Nội 

dung: Giúp đỡ em Phạm Mỹ Phước.  

 

Phạm Dũng // https://nld.com.vn/.- 

2020 (ngày 15 tháng 5) 

https://nld.com.vn/ban-doc/xin-hay-giup-

em-2020051422180551.htm 

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

BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA ĐẢM BẢO TRẬT TỰ 
AN TOÀN GIAO THÔNG 

hời gian vừa qua, tỉnh Bình Thuận đã 

triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và 

hiệu quả nhằm đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông, đặc biệt là tuyên truyền, vận 

động cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động tích cực hưởng ứng và thực hiện 

nghiêm túc việc xây dựng “Văn hóa giao 

thông” theo chủ đề “Năm an toàn giao thông 

2020”. 

N 

T 

https://nld.com.vn/ban-doc/xin-hay-giup-em-2020051422180551.htm
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Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Bình 

Thuận, 4 tháng đầu năm 2020, lực lượng 

chức năng đã triển khai quyết liệt các giải 

pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nên 

tình hình tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu 

chí trên 10% so với cùng kỳ năm trước. 

Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2019, toàn 

tỉnh xảy ra 91 vụ tai nạn giao thông, giảm 28 

vụ; chết 55 người giảm 25 người và bị 

thương 56 người, giảm 17 người so cùng kỳ 

năm trước.  

Đặc biệt, qua 4 tháng thực hiện Nghị định 

100 về “Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, 

đường sắt”, các vụ tai nạn liên quan đến 

rượu, bia khi tham gia giao thông đã giảm 

đáng kể. Bên cạnh đó, việc người dân thực 

hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, hạn chế ra đường cũng góp 

phần giảm thiểu tai nạn giao thông. 

Bình Thuận tăng cường kiểm tra đảm bảo trật tự 
an toàn giao thông. 

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao 

thông vẫn còn diễn biến phức tạp, trong đó 

tình trạng vi phạm về nồng độ cồn vẫn còn 

diễn ra với 321 trường hợp bị phát hiện; 985 

trường hợp phát hiện qua xét nghiệm khi 

đến cấp cứu tại các cơ sở y tế. 

Tình trạng xe chở quá tải trên các tuyến 

đường bộ cũng diễn ra thường xuyên, nhất 

là tại các khu vực khai thác vật liệu, trên 

tuyến Quốc lộ 1A.  

Theo đánh giá của UBND tỉnh Bình 

Thuận, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao 

thông chủ yếu là do ý thức của một bộ phận 

tham gia giao thông vẫn còn hạn chế, nhất 

là quy định về nồng độ cồn khi lái xe; bên 

cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông chưa 

được các sở, ngành, địa phương duy trì liên 

tục; các lực lượng chức năng không thể bao 

quát hết địa bàn. 

Được biết, năm 2020, UBND tỉnh Bình 

Thuận đã chỉ đạo Ban an toàn giao thông 

tăng cường kiểm tra, đôn đốc đối với công 

tác đảm bảo an toàn giao thông của các cơ 

quan, đơn vị liên quan và các địa phương, 

nhất là các địa phương có số người chết do 

tai nạn giao thông tăng cao trong thời gian 

vừa qua. 

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, 

đôn đốc đảm bảo an toàn giao thông trên 

tuyến Quốc lộ 1A; xây dựng kế hoạch rào 

thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường 

sắt. 

Bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền tác 

hại của rượu, bia đối với người tham gia giao 

thông theo tinh thần Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

 

Đình Thu // https://baophapluat.vn.- 
2020 (ngày 28 tháng 5) 

https://baophapluat.vn/giao-thong/binh-
thuan-tang-cuong-kiem-tra-dam-bao-trat-tu-

an-toan-giao-thong-519904.html

 

 

 

https://baophapluat.vn/giao-thong/binh-thuan-tang-cuong-kiem-tra-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-519904.html
https://baophapluat.vn/giao-thong/binh-thuan-tang-cuong-kiem-tra-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-519904.html
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

CHUYỂN MẠNH CHĂN NUÔI NHỎ LẺ SANG TRANG TRẠI, GIA TRẠI 

ể kiểm soát dịch bệnh và môi trường, 
tỉnh Bình Thuận sẽ chuyển mạnh 
chăn nuôi nhỏ lẻ sang hình thức chăn 

nuôi trang trại, gia trại theo hướng công 
nghiệp, bán công nghiệp. 

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Vấn, 
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
Bình Thuận với PV NNVN nhằm tái cơ cấu 
lại ngành chăn nuôi trên địa bàn. 

 Năm 2019, chăn nuôi gặp nhiều khó 
khăn 

Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y Bình Thuận, tình hình chăn nuôi, 
nhất là chăn nuôi lợn trên địa bàn năm 2019 
gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh 
và thời tiết nắng nóng kéo dài. 

Chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ảnh: 
NV 

Theo đó, bệnh dịch tả lợn Châu Phi 
(DTLCP) phát sinh trên địa bàn tỉnh từ tháng 
6/2019 đã lây lan nhanh và gây thiệt hại 
nặng nề cho người chăn nuôi. Tính đến ngày 
31/12/2019, số lợn tiêu hủy trên địa bàn tỉnh 
là 41.947 con, tổng trọng lượng 2.627.455 
kg của 2.196 hộ thuộc 47 xã, phường, thị 
trấn thuộc 6 huyện, TX, TP. Đều đáng chú ý, 
hầu hết số lợn bị tiêu hủy chủ yếu là chăn 
nuôi nhỏ lẻ và chưa chú trọng các biện pháp 
an toàn dịch bệnh. 

Do đó, để giúp các địa phương phát triển 
chăn nuôi bền vững, Sở NN-PTNT đã có 
công văn số 4119/SNN-CCCNTY ngày 

30/12/2019 về việc chỉ đạo tổ chức đẩy 
mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm 
và thủy sản nhằm bù đắp lượng thịt lợn thiết 
hụt do bệnh DTLCP.  Đồng thời, Sở cũng đã 
tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn UBND các huyện, TX, TP 
thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh 
DTLCP, bệnh lở mồm long móng gia súc, 
bệnh cúm gia cầm theo đúng chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ NN-
PTNT. 

Nhờ thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp 
đề ra, đến ngày 6/4/2020, 47/47 xã đã có 
quyết định công bố hết dịch bệnh DTLCP, 
tạo điều kiện để các hộ chăn nuôi tái đàn trở 
lại. 

Tính đến 31/3, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận trên 324 nghìn con bằng 97% so với khi 
chưa xảy ra dịch DTLCP. Ảnh: KS. 

Theo báo cáo của các địa phương tính 
đến ngày 31/3/2020, tổng đàn lợn trên địa 
bàn tỉnh là trên 324 nghìn con bằng 97% so 
với khi chưa xảy ra dịch DTLCP. Đàn gia 
súc, gia cầm của tỉnh đang phát triển ổn 
định. Cụ thể, tổng đàn trâu, bò khoảng 
175.750 đạt 100%, đàn gia cầm khoảng 
3,521 triệu con đạt 103,10% so với cùng kỳ 
năm 2019. 

Tuy nhiên theo đánh giá của lãnh đạo Chi 
cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, việc sản xuất 
chăn nuôi trên địa bàn vẫn còn nhiều khó 
khăn và thách thức. Cụ thể, tái đàn lợn tại 
các địa phương gặp nhiều khó khăn do các 
hộ gia đình không còn chăn nuôi nái sinh 
sản. Từ đó không chủ động con giống để thả 

Đ 
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nuôi mà phải mua từ nơi khác về với giá rất 
cao, lại không đảm bảo an toàn dịch bệnh. 
Thêm vào đó, điều kiện chăn nuôi của các 
hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chưa đảm bảo để 
áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học. 

Ngoài ra, nắng hạn trên địa bàn kéo dài 
nên diện tích mặt nước để chăn thả vịt (nhất 
là vịt chạy đồng) bị thu hẹp. Những bãi cỏ để 
chăn nuôi bò cũng như các phụ phẩm làm 
thức ăn cho bò không đủ cung cấp nhu cầu 
dinh dưỡng cho đàn gia súc. Điều này sẽ tác 
động tiêu cực đến khả năng phát triển đàn 
vịt và đàn bò của các địa phương như Tuy 
Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc. Do 
thiếu dinh dưỡng nên khả năng đề kháng 
của đàn bò thấp, dễ xảy ra dịch bệnh… 

Tái cơ cấu chăn nuôi để phát triển bền 
vững 

Trước những tồn tại, khó khăn, tỉnh Bình 
Thuận đang thực hiện tái cơ cấu chăn nuôi 
theo kế hoạch giai đoạn 2015-2020 trên địa 
bàn tỉnh đảm bảo thích ứng với tình hình 
dịch bệnh. 

Một doanh nghiệp chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận áp dụng quy trình nuôi an toàn sinh 
học. Ảnh: NV. 

Cụ thể, tỉnh đặt mục tiêu đẩy nhanh phát 
triển chăn nuôi đạt tốc độ tăng trưởng trên 
8%/năm, giá trị gia tăng chăn nuôi chiếm 
21% trong cơ cấu giá trị gia tăng toàn ngành 
nông nghiệp (năm 2014 đạt 16,35%). Nâng 
quy mô, nâng chất lượng đàn nuôi, đáp ứng 
yêu cầu an toàn sinh học, an toàn thực phẩm 
ngày càng cao; phát triển chăn nuôi gắn với 
giết mổ, chế biến tập trung với quy mô tổng 
đàn năm 2020 đạt 350 nghìn con heo; 200 
nghìn con trâu, bò và 40 nghìn dê, cừu và 5 
triệu con gia cầm, với tổng sản lượng thịt hơi 
các loại đạt 65 nghìn tấn. Đồng thời phát 
triển chăn nuôi tập trung chiếm 60%. 

Ông Nguyễn Ngọc Vấn, Chi cục trưởng 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Thuận cho 
biết, để đạt mục tiêu trên, trong thời gian tới 
tỉnh sẽ chuyển mạnh chăn nuôi nhỏ lẻ sang 
hình thức trang trại, gia trại theo hướng công 
nghiệp và bán công nghiệp có kiểm soát an 
toàn dịch bệnh và môi trường; gắn quy 
hoạch phát triển chăn nuôi với hệ thống giết 
mổ, chế biến, bảo quản và thị trường tiêu 
thụ. Chuyển giao nhanh công nghệ chăn 
nuôi theo hướng an toàn để phát triển chăn 
nuôi bền vững, khuyến khích áp dụng công 
nghệ cao, liên kết giữa các khâu trong chuỗi 
giá trị từ sản xuất giống, thức ăn đến chế 
biến. Cũng như chuyển dịch cơ cấu đàn nuôi 
theo hướng tăng tỷ trọng các loài nuôi có giá 
trị kinh tế, dễ tiêu thụ, có thị trường ổn định 
để nâng cao thu nhập cho người trực tiếp 
chăn nuôi, đảm bảo cho ngành chăn nuôi 
phát triển ổn định. 

“Trong chăn nuôi gia cầm, chúng tôi cho 
phát triển đàn gà, vịt siêu thịt; ưu tiên phát 
triển đàn gia cầm theo mô hình trang trại, gia 
trại theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học, 
an toàn dịch bệnh; chú ý các giống gà thịt 
chất lượng cao. Chăn nuôi bò thì phát triển 
đàn bò thịt theo hình thức trang trại, gia trại 
gắn phát triển trồng cỏ để bảo đảm nguồn 
thức ăn; ưu tiên đầu tư cho công tác cải tạo 
giống để nâng cao tầm vóc, chất lượng đàn 
bò. Chăn nuôi heo phát triển theo phương 
thức nuôi trang trại tập trung và chú ý các 
giải pháp xử lý triệt để các nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường (kể cả cơ sở nuôi hiện 
trạng và phát triển mới). Đồng thời sẽ cải tiến 
và nâng cao chất lượng đàn giống trên cơ 
sở mở rộng mạng lưới thụ tinh nhân tạo heo. 
Còn chăn nuôi dê, cừu, các loài nuôi đặc sản 
thì theo điều kiện của từng địa phương và 
nhu cầu thị trường để phát triển các hình 
thức, quy mô nuôi phù hợp”, ông Vấn chia 
sẻ. 

Kim Sơ- Minh Hậu // 
https://nongnghiep.vn.- 2020 

 (ngày 27 tháng 5) 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-
chuyen-manh-chan-nuoi-nho-le-sang-trang-

trai-gia-trai-d264751.html

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-chuyen-manh-chan-nuoi-nho-le-sang-trang-trai-gia-trai-d264751.html
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https://nongnghiep.vn/binh-thuan-chuyen-manh-chan-nuoi-nho-le-sang-trang-trai-gia-trai-d264751.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 5 năm 2020                           __             -74- 
 

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

ĐỘI TRÍ THỨC TRẺ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP 
GIÚP THANH NIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

gày 7/5, Đội trí thức trẻ do Tỉnh đoàn 
Bình Thuận hành lập đã tổ chức lớp 
tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng 

dưa chuột cho đoàn viên thanh niên Hàm 
Thuận Nam. 

Trồng dưa chuột là một mô hình có kinh 
tế hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế 
địa phương. Việc huyển giao kỹ thuật sẽ tạo 
điều kiện cho đoàn viên thanh niên mở rộng 
diện tích trồng, góp phần nâng cao thu nhập, 
cải thiện đời sống. 

Thành viên đội trí thức trẻ hướng dẫn kỹ thuật 
cho ĐVTN 

Thông qua lớp tập huấn, đoàn viên thanh 
niên đã được thành viên đội trí thức trẻ 
chuyển giao kỹ thuật và chia sẻ những kiến 
thức bổ ích để trồng dưa chuột hiệu quả. 

Kỹ thuật trồng dưa chuột khá đơn giản và 
thích hợp trên đất ruộng tơi xốp. Đầu tư ban 
đầu là một bộ giàn đỡ bằng nứa cho dưa leo, 
nếu bảo quản tốt có thể dùng được cho 3 - 
4 vụ. Tuy chi phí và công chăm sóc không 
nhiều, nhưng để đạt năng suất cao cần phải 
tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật. 

Thông qua lớp tập huấn đã giúp nhiều 
đoàn viên, thanh niên nắm bắt kỹ thuật mới 
để tự tin phát triển kinh tế, nhân rộng mô 
hình làm giàu hiệu quả với mức thu nhập 
hàng trăm triệu đồng mỗi năm. 

 Quỳnh Trân // 
http://doanthanhnien.vn.- 2020 

 (ngày 10 tháng 5) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/khoi-
nghiep-lap-nghiep/doi-tri-thuc-tre-chuyen-

giao-ky-thuat-nong-nghiep-giup-thanh-nien-
phat-trien-kinh-te 

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

KIỂM TRA TÌNH HÌNH HẠN HÁN TẠI BÌNH THUẬN 

hiều ngày 24/5, Đoàn công tác của Bộ 
NN-PTNT do Thứ trưởng Nguyễn 
Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn, đã đi 

kiểm tra một số công trình thủy lợi và vùng 
hạn tại tỉnh Bình Thuận. 

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra tiến độ 
thi công hồ chứa nước sông Lũy. Ảnh: Ngàn Phố. 

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong và 
các Sở, ngành, địa phương liên quan. 

Cụ thể, đoàn đã kiểm tra tại các hồ chứa 
gồm hồ Đá Bạc, hồ Lòng Sông, hồ Sông 
Lũy, hồ Sông Quao và một số vùng sản xuất 
nông nghiệp bị ảnh hưởng do hạn hán thời 
gian qua trên địa bàn huyện Tuy Phong và 
huyện Bắc Bình. 

Tại các địa điểm kiểm tra, Thứ trưởng 
Nguyễn Hoàng Hiệp đã hỏi thăm, chia sẻ 
khó khăn tình hình hạn hán, ảnh hưởng đến 
đời sống, sản xuất của nhân dân địa phương 
trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, 
hiện nay nắng nóng đang diễn ra gay gắt 
trên địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ nói 
chung và Bình Thuận nói riêng, cao hơn đỉnh 
hạn năm 2016. Từ đó, gây nên tình trạng 

N 

C 
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hạn hán, thiếu nước sản xuất và sinh hoạt 
trầm trọng. 

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đi kiểm tra tại 
một số địa phương tỉnh Bình Thuận bị khô hạn. 
Ảnh: K.Hằng. 

Riêng tỉnh Bình Thuận, ngay từ đầu đã rất 
chủ động thực hiện các biện pháp, kể cả 
giãn, hoãn sản xuất mùa vụ, tính toán cân 
bằng nước để đảm bảo tối thiểu nhu cầu sử 
dụng nước. Đến thời điểm này cơ bản đảm 
bảo nước sinh hoạt cho người dân, sản xuất 
công nghiệp, dịch vụ. 

Tuy nhiên, Bình Thuận đã phải tạm 
ngưng trên 10.000 ha sản xuất nông nghiệp. 

Hiện nhu cầu sử dụng nước cao, nhưng 
lượng nước trữ tại các hồ chứa cạn kiệt, 
không đảm bảo. Do đó, Thứ trưởng đề nghị 
tất cả các hồ chứa thủy điện, hồ chứa thủy 
lợi trên địa bàn tăng cường lưu lượng xả 
nước để giải quyết tình hình hạn hán, trước 
mắt đến 30/6. 

Về lâu dài, để cân đối nguồn nước cho 
các khu vực của Bình Thuận, nhất là các 
huyện phía Bắc, Bộ NN-PTNT sẽ bàn 
phương án với tỉnh để có kênh chuyển nước 
từ hồ sông Lũy về khu vực Tuy phong. Riêng 
các huyện phía Nam, cố gắng có hệ thống 
chuyển nước từ hồ Ka Pét cho các vùng hạn 
trên địa bàn. Đặc biệt, Bình Thuận cần thực 
hiện các  giải pháp chuyển đổi nhanh cơ cấu 
cây trồng để phù hợp với điều kiện thời tiết… 

Theo kế hoạch, sáng 25/5 Đoàn công tác 
sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình 
hình hạn hán. 

K.Hằng - N.Hân // 
https://nongnghiep.vn.- 2020  

(ngày 24 tháng 5) 

https://nongnghiep.vn/kiem-tra-tinh-hinh-
han-han-tai-binh-thuan-d265020.html 

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

PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TẠI BÌNH THUẬN: 
SÔNG LŨY TĂNG TỐC, LA NGÀ 3 GIẬM CHÂN TẠI CHỖ 

iện nay tỉnh Bình Thuận đang bị hạn 

hán gay gắt, do vậy việc xây dựng 

các công trình thủy lợi để giải bài 

toán khô hạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng 

Dự án hồ chứa nước Sông Lũy tăng 

tốc 

Dự án hồ chứa nước Sông Lũy, tỉnh Bình 

Thuận được Bộ NN- PTNT phê duyệt tại 

Quyết định số 4435/QĐ-BNN-XD ngày 

30/10/2017, gồm các hạng mục như đập 

chính, đập phụ, tràn xả lũ có cửa, tràn tự do, 

cống lấy nước thủy lợi… trong đó đập chính 

gồm đập bê tông dài 325 m, chiều cao 34 m 

và đập đất có chiều dài 835 m. 

Công trình hồ chứa Sông Lũy thi công 3 ca, bảo 

đảm hoàn thành trước 31/12/2020. Ảnh: Ngàn 

Phố. 

Hồ chứa dung tích gần 99,9 triệu m3, tạo 

nguồn cấp nước cho 24.200 ha đất canh tác, 

H 
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cấp nước phục vụ sinh hoạt và trạm bơm Lê 

Hồng Phong với lưu lượng 2m3/giây, duy trì 

dòng chảy môi trường các tháng mùa khô, 

giảm lũ hạ du, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt 

nhằm cải thiện, nâng cao mức sống cho 

người dân, kết hợp phát điện. 

Dự án được xây dựng từ nguồn trái phiếu 

Chính phủ với tổng mức đầu tư 1.484 tỷ 

đồng, khởi công ngày 23/2/2019 và hoàn 

thành vào trước 31/12/2021. 

Mới đây, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Thuận đã đến kiểm tra công 

trường hồ chứa nước Sông Lũy, làm việc với 

chủ đầu tư, Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng 

thủy lợi 7 (Ban 7) và các đơn vị liên quan. 

Sau khi nghe Ban 7, các đơn vị thi công 

và UBND huyện Bắc Bình báo cáo, ông 

Nguyễn Ngọc Hai biểu dương các đơn vị 

vượt khó để thi công vượt tiến độ, không bị 

ảnh hưởng của dịch Covid- 19. Thi công 3 

ca để cuối tháng 9/2020 tích nước đến cao 

trình 120,5m, đến 31/12/2020 hoàn thành cơ 

bản toàn bộ công trình, vượt 4 tháng so với 

tiến độ được duyệt. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận làm việc với Ban 

7 và các đơn vị có liên quan. Ảnh: Ngàn Phố. 

Ông Hai chỉ đạo, thời gian tới UBND 

huyện Bắc Bình cần vận động người dân, 

hoàn thành tốt công tác đền bù, giải phóng 

mặt bằng. Các cấp, các ngành tham mưu 

cho UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục đàm 

phán với Công ty CP Thủy điện La Ngâu, 

nhằm đưa dự án hồ chứa nước La Ngà 3 

sớm được triển khai, khắc phục tình trạng 

hạn hán kéo dài. 

Được biết, công trình hồ thủy lợi La Ngà 

3 nằm trong quy hoạch thủy lợi lưu vực sông 

La Ngà, được Bộ NN-PTNT phê duyệt tại 

Quyết định số 3519/QĐ-BNN-KH ngày 

17/11/2006, nằm trong danh mục hồ chứa 

tại Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 

18/02/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận phê 

duyệt Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh giai 

đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030. 

Công trình còn được Bộ NN-PTNT cập 

nhật trong quy hoạch thủy lợi vùng Đông 

Nam bộ trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

Hồ chứa La Ngà 3, giậm chân tại chỗ 

Hồ La Ngà 3 theo thiết kế có dung tích 

476,82 triệu m3, cung cấp nước tưới cho 

77.615 ha cây trồng, cấp 600.000 m3/ngày 

nước sinh hoạt phục vụ công nghiệp, du lịch 

và dịch vụ cho tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. Ngoài ra, kết hợp phát điện 

với công suất 34MW. 

Đập dâng Tà Pao tại xã La Ngâu, huyện Tánh Linh. 

Ảnh: Ngàn Phố. 

Theo Sở NN- PTNT Bình Thuận, việc đầu 

tư hồ La Ngà 3 sẽ tạo ra một nguồn nước 

dồi dào mang lại lợi ích phát triển kinh tế- xã 

hội bền vững vùng phía nam tỉnh Bình 
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Thuận cũng như nhân dân 2 tỉnh Đồng Nai 

và Bà Rịa - Vũng Tàu, là dự án hết sức cần 

thiết. 

Nếu so sánh tính lợi ích, tính cấp thiết và 

sự lan tỏa của hồ La Ngà 3 với thủy điện La 

Ngâu công suất 46MW thì thật khập khiễng. 

Bởi hồ La Ngà 3 là dự án đa mục tiêu có sức 

lan tỏa lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội phía nam Bình Thuận và một phần của 2 

tỉnh bạn. Riêng thủy điện của hồ La Ngà 3 

và hồ Ka Pét có công suất phát điện xấp xỉ 

bằng thủy điện La Ngâu. 

Tuy nhiên, do dự án thủy điện La Ngâu đã 

được cấp phép đầu tư năm 2007 và đến 

tháng 6/2010 công trình đã hoàn thành hạng 

mục rà phá bom mìn, đường điện phục vụ 

sinh hoạt và thi công giai đoạn 1, đường thi 

công kết hợp vận hành 1A, hệ thống lưới 

khống chế thủy công, các mốc cắm ranh giới 

khu lòng hồ và mỏ vật liệu, khu nhà BQL điều 

hành và vận hành. 

Từ tháng 6/2010 đến nay, dự án thủy điện 

La Ngâu dừng triển khai vì có sự chồng lấn 

giữa 2 dự án. Thời gian qua, mặc dù đã có 

nhiều văn bản của Bộ NN-PTNT và các cấp 

có thẩm quyền, nhưng việc đàm phán giữa 

các bên vẫn chưa chưa có hồi kết. 

Ông Mai Kiều, Giám đốc Sở NN-PTNT 

tỉnh Bình Thuận cho rằng, trong những năm 

qua tỉnh Bình Thuận đã nhiều lần mời Công 

ty CP Thủy điện La Ngâu là chủ đầu tư để 

đàm phán, tổ chức xác định thực tế các 

khoản chi phí hợp lý, hợp pháp đã đầu tư 

của dự án thủy điện La Ngâu, làm cơ sở xem 

xét bồi thường nhà đầu tư và cam kết ưu tiên 

giao cho công ty thực hiện phần đầu tư phát 

điện hồ La Ngà 3… 

Tuy nhiên việc đàm phán vẫn chưa có kết 

quả. Mặc dù trước đó, nhà đầu tư thủy điện 

La Ngâu đã có Công văn số 85/CV/LHC-KII 

ngày 28/8/2007 cam kết sẽ chịu trách nhiệm 

và chấp nhận rủi ro khi công trình La Ngà 3 

được đầu tư xây dựng. 

Việc đã quá rõ và không thể kéo dài mãi. 

Hy vọng thời gian tới, đàm phán sớm kết 

thúc, kịp đưa dự án hồ La Ngà 3 vào kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 

- 2025, góp phần khắc phục tình trạng hạn 

hán nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất, 

đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế- 

xã hội của không những Bình Thuận mà còn 

các tỉnh hạ lưu sông La Ngà. 

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc 

Sở NN-PTNT Bình Thuận: Hồ La Ngà 3 có 

vị trí đặc biệt quan trọng đối với phát triển 

kinh tế- xã hội của các huyện phía nam tỉnh 

Bình Thuận và phía đông bắc tỉnh Đồng Nai. 

Hồ sẽ điều tiết nguồn nước khu vực nước 

xả sau thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi, tăng 

thêm lưu lượng mùa khô để tưới cho 77.615 

ha, gồm Bình Thuận 60.165ha, Đồng Nai là 

17.000ha; cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, 

du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 300.000 

m3/ngày, cho tỉnh Bình Thuận 300.000 

m3/ngày, phát điện qua đập 34 MW, cấp 

nước công nghiệp, du lịch, cải tạo môi 

trường, giải quyết cơ bản tình hình hạn hán 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận… 

 

Ngàn Phố // https://nongnghiep.vn/.- 2020 

(ngày 15 tháng 5) 

https://nongnghiep.vn/song-luy-tang-toc-

la-nga-3-giam-chan-tai-cho-d264427.html 
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QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN THỰC PHẨM 
HƯỚNG ĐẾN BỀN VỮNG 

ốn là địa phương có nguồn lực dồi 
dào về nông lâm thủy sản, trong 
những năm qua Bình Thuận đặc biệt 

quan tâm đến quản lý chất lượng nông lâm 
thủy sản, hướng đến bền vững. 

Là vùng đất tiềm năng về thủy sản vô 
cùng to lớn, cũng như tận dụng những lợi 
thế về khí hậu, đầu tư hệ thống thủy lợi đồng 
thời xác định được mục tiêu phát triển các 
sản phẩm nông lâm thủy sản theo hướng 
bền vững, trong năm qua, công tác quản lý 
chất lượng được Bình Thuận đặc biệt quan 
tâm. Bên cạnh công tác tuyên truyền đến bà 
con nông dân vai trò của các sản phẩm lợi 
thế trong mục tiêu phát triển nông thôn mới, 
ngành nông nghiệp còn tập trung xây dựng 
chương trình phát triển sản phẩm, chuỗi sản 
phẩm. 

Một số doanh nghiệp ở tỉnh Binh Thuận đã áp 
dụng các tiêu chuẩn thúc đẩy năng suất 

Năm qua, Chi cục Quản lý chất lượng 
Nông lâm thủy sản (QLCLNLTS) của tỉnh đã 
hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở chế biến, sơ 
chế áp dụng chương trình quản lý chất 
lượng tiên tiến, xây dựng và kết nối chuỗi 
cung ứng thực phẩm an toàn. 

Đặc biệt, Chi cục QLCLNLTS đã hỗ trợ 
các doanh nghiệp, các cơ sở chế biến trưng 
bày và quảng bá sản phẩm an toàn thông 
qua các hội chợ triển lãm. Theo đó, đã có 
205 cơ sở được hỗ trợ áp dụng xây dựng 
chương trình quản lý chất lượng tiên tiến. 
Đến nay, ở lĩnh vực thủy sản có 29 doanh 

nghiệp thủy sản được chứng nhận áp dụng 
tiêu chuẩn HACCP, Halal, ISO 
22000:2005…, có 19 doanh nghiệp (25 phân 
xưởng) đông lạnh, khô; 4 cơ sở nước mắm 
được cấp code đi các thị trường khó tính ở 
châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ở lĩnh vực 
nông sản, có 14 doanh nghiệp được chứng 
nhận tiêu chuẩn VietGAP, HACCP, ISO 
22000, tăng 10 cơ sở so với năm 2017. 

Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều doanh 
nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, sản xuất 
với dây chuyền công nghệ lạc hậu, vẫn còn 
hàng hóa kém chất lượng và khó tiêu thụ. 

Để giúp doanh nghiệp và người dân tháo 
gỡ những khó khăn này, ngành nông nghiệp 
đã phối hợp các đơn vị và doanh nghiệp tổ 
chức các hoạt động hỗ trợ dịch vụ, dạy 
nghề, tư vấn, chuyển giao các ứng dụng 
khoa học công nghệ mới, hỗ trợ lãi suất vay 
vốn đầu tư đổi mới công nghệ vào sản xuất, 
bảo quản và chế biến. 

Mục tiêu là giúp nông dân và các doanh 
nghiệp sản xuất hàng hóa theo hướng hiện 
đại, công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có lợi 
thế, có giá trị thương phẩm, có sức cạnh 
tranh trên thị trường và hội nhập quốc tế. 

Bên cạnh đó, chi cục tỉnh cũng sẽ tạo điều 
kiện để các tổ chức, doanh nghiệp và người 
dân đầu tư sản xuất tập trung, gắn với ứng 
dụng công nghệ cao và quản lý chất lượng 
hệ thống tiên tiến; xây dựng chuỗi liên kết, 
kết nối và hình thành các chuỗi cung ứng 
thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn cho 
người tiêu dùng. Đặc biệt, chú trọng vào các 
sản phẩm chủ lực của tỉnh theo hướng mỗi 
địa phương có một sản phẩm lợi thế. 

 
Bảo Linh // http://vietq.vn/.- 2020  

(ngày 1 tháng 5) 

http://vietq.vn/binh-thuan--quan-ly-chat-
luong-an-toan-thuc-pham-huong-den-ben-

vung-d173342.html 

 

V 

http://vietq.vn/doanh-nghiep-sub18/
http://vietq.vn/tieu-chuan-chat-luong-c86/
http://vietq.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c6/
http://vietq.vn/quoc-te-sub10/
http://vietq.vn/binh-thuan--quan-ly-chat-luong-an-toan-thuc-pham-huong-den-ben-vung-d173342.html
http://vietq.vn/binh-thuan--quan-ly-chat-luong-an-toan-thuc-pham-huong-den-ben-vung-d173342.html
http://vietq.vn/binh-thuan--quan-ly-chat-luong-an-toan-thuc-pham-huong-den-ben-vung-d173342.html
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SÂU BỆNH TRÊN CÂY THANH LONG, BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ 

hanh long là một trong 9 loại trái cây 

xuất khẩu với số lượng lớn ra thị 

trường thế giới. 

Do đó, việc phòng trừ sâu bệnh để cho 

trái thanh long chất lượng là một khâu rất 

quan trọng. 

4 dịch hại nguy hiểm  

Bình Thuận là “thủ phủ” thanh long của cả 

nước, với diện tích lên đến gần 30.000 ha, 

sản lượng thu hoạch khoảng 600.000 

tấn/năm. Hiện thanh long Bình Thuận chủ 

yếu xuất sang thị trường Trung Quốc, chiếm 

từ 70-80% tổng sản lượng. Tuy nhiên những 

năm gần đây, nhiều dịch hại nguy hiểm cây 

trên thanh long xuất hiện khiến nhà vườn 

"đau đầu". 

Bệnh đốm nâu hại thanh long làm cành và trái đều 
hư hại. Ảnh: NK. 

Theo các nông dân trồng thanh long, hiện 

4 dịch hại nguy hiểm cây trên thanh long đó 

là bệnh đốm nâu, vàng cành, thối rễ teo tóp 

cành và ốc sên gây hại. 

Đối với bệnh đốm nâu thường phát sinh 

phát triển và lây lan nhanh trong điều kiện 

thời tiết ẩm ướt, ẩm độ không khí cao, nhất 

là vào mùa mưa. Do đó, những vườn trụ 

thanh long rậm rạp thường bị hại nặng. Biểu 

hiện bệnh này, trên thân cành khi mới xuất 

hiện là các vết lõm màu trắng (nhiều nơi gọi 

là bệnh đốm trắng, tắc kè). Sau đó vết bệnh 

nổi lên thành những đốm tròn màu nâu như 

mắt cua. Khi bệnh phát triển mạnh, các vết 

bệnh liên kết với nhau làm cho cành thanh 

long sần sùi, gây thối khô từng mảng. Tương 

tự, trên quả triệu chứng cũng như trên thân 

cành, những đốm nâu làm cho vỏ quả sần 

sùi thối khô từng mảng. 

Bệnh vàng cành xuất hiện trên cây thanh 

long vào mùa nắng, khi thời tiết thay đổi thất 

thường. Bệnh xuất hiện ở khắp vườn thanh 

long trên địa bàn tỉnh, tập trung ở vườn 

thanh long 7 năm tuổi trở lên. Biểu hiện của 

bệnh là các cành trên cùng của đầu trụ 

chuyển sang màu vàng. Tùy mức độ bệnh 

nhẹ hay nặng sẽ làm cho cành phía trên bị 

héo vàng, tóp khô hoặc bị thối. 

Tương tự, bệnh thối rễ teo tóp cành cũng 

xảy ra trong mùa nắng hạn kéo dài, nguồn 

nước tưới không đảm bảo. Bệnh này ban 

đầu biểu hiện cành có dạng mất nước, sau 

đó héo và cụp xuống. Tùy từng trụ có thể 

héo một cành hay một vài cành nhỏ. Sau đó 

héo toàn bộ cây, cành khô và chết toàn cây. 

Kiểm tra bộ rễ thanh long thấy có nốt sưng. 

Nếu cây bệnh nặng thì bị thối từng phần 

hoặc toàn bộ bộ rễ. 

Các nhà vườn cũng đau đầu vì ốc sên cắn phá 
thanh long. Ảnh: NK. 

Còn đối với ốc sên, sên nhỏ gây hại thanh 

long từ chồi non cho tới trái xanh và chin. 

Chúng thường trú trong các bụi rậm, lớp đất 

có nhiều mùn ẩm dưới vườn hoặc bên trong 

trụ thanh long. Ban đêm, chúng bò lên thân 

cây, tìm những quả chín để ăn. Mỗi trái, 

chúng cắn nhăm nhăm phần vỏ rồi ăn sâu 

vào bên trong. Mỗi vết như vậy không quá to 

T 

javascript:void(0)
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nhưng trái bị cắn thì thương lái không mua, 

đành vứt bỏ. 

Ông Nguyễn Văn Tuấn, một nông dân 

trồng thanh long ở xã Hồng Sơn (Hàm 

Thuận Bắc, Bình Thuận) cho biết: Những 

dịch bệnh trên nếu vườn thanh long nào bị 

tấn công đều làm giảm năng suất, chất 

lượng cũng như mẫu mã trái thanh long. 

Các nhà vườn cho biết, 4 dịch hại nguy hiểm cây 
trên thanh long nếu không phòng trừ kịp thời sẽ 
ảnh hưởng năng suất, chất lượng trái thanh long. 
Ảnh: NK. 

Đồng thời nông dân phải gia tăng chi phí 

để phòng trừ và phục hồi cho cây thanh long. 

Từ đó, dẫn đến hiệu quả kinh tế của người 

trồng thanh long rất thấp, không có lãi, thậm 

chí thua lỗ nặng. 

Biện pháp phòng trừ hiệu quả 

Ông Nguyễn Hữu Quang, Chi cục phó Chi 

cục Trồng trọt – BVTV Bình Thuận cho biết, 

qua xác định bệnh đốm nâu gây hại trên cây 

thanh long thường xuất hiện từ tháng 6 đến 

tháng 12. Bệnh vàng cành từ tháng 1 đến 

tháng 4. Bệnh thối rễ teo tóp cành từ tháng 

1 đến tháng 5. Còn ốc sên, sên nhỏ gây hại 

thanh long từ tháng 9 đến tháng 12. 

Dựa vào quy luật diễn biến và phát triển 

của các đối tượng gây hại trên Chi cục đưa 

ra các cảnh báo và phương pháp phòng trừ 

cho các địa phương hướng dẫn nông dân 

thực hiện. 

Theo đó, đối với bệnh đốm nâu hiện 

không có thuốc đặc trị, chủ yếu biện pháp 

phòng bệnh là chính. 

 

Bệnh đốm nâu gây hại trên cây thanh long thường 
xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 12. Ảnh: NK. 

Cụ thể, nông dân cần vệ sinh vườn, cắt 

tỉa cành, quả bị bệnh và tiến hành ủ bằng 

chế phẩm BIO-ADB để diệt nấm bệnh. Tuyệt 

đối không để cành, trái bị bệnh hại nặng 

trong vườn thanh long, hoặc vứt bỏ tại lề 

đường, bờ sông và kênh rạch vì đây là 

nguồn bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan theo 

gió và nước. 

Đồng thời, áp dụng biện pháp lấy chồi né 

bệnh và chỉ lấy chối thanh long từ tháng 12 

đến tháng 2. Đối với những vườn bị đốm nâu 

nặng thì chỉ lấy chồi vào tháng 1 và tiến hành 

già hóa cành non (bấm dỉnh sinh trưởng khi 

cành đạt chiều dài mong muốn khoản 1 - 1,2 

m). 

Cũng theo ông Quang, nhờ phương pháp 

phòng trừ bệnh đốm nâu, kết hợp với sử 

dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả và đảm 

bảo thời gian cách ly nên từ năm 2016 đến 

2019 diện tích bệnh đốm nâu gây hại trên 

thanh long trên địa bàn giảm nhiều. Cụ thể, 

năm 2015 diện tích nhiễm bệnh đốm nâu 

năm toàn tỉnh 8.039 ha, còn năm 2019 chỉ 

còn 4.770 ha. 

Đối với bệnh vàng cành, lãnh đạo Trồng 

trọt – BVTV  Bình Thuận khuyến cáo nông 

dân cần phát quang thông thoáng vườn và 

trồng ở mặt độ hợp lý 3 m x 3 m. Không nên 

tưới nước vào chiều tối đối với vườn bị vàng 

cành. Đồng thời tăng cường phân bón có 

chứa kali cao, bón bổ sung trung vi lượng  để 

tăng tính chống chịu bệnh. Thêm vào đó, 

nông dân nên lấy chồi non vào tháng 12 và 

tháng 2 để phòng bệnh. 
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Bệnh thối rễ, teo tóp cành, Chi cục khuyến 

cáo nông dân bón phân hợp lý, chỉ bón phân 

khi đất đủ ẩm để tránh lãng phí phân bón và 

gây tổn hại cho rễ cây. Đối với vườn bị bệnh 

ở mức độ nhẹ, khuyến cáo sử dụng những 

sản phẩm phân bón có khả năng kích rễ để 

bón hoặc tưới cho cây ra rễ mới. Sau đó sử 

dụng những loại phân bón có hàm lượng lân 

cao để giúp rễ phát triển tốt hơn. 

Đối với vườn bị nặng: xử lý nguồn bệnh 

bằng thuốc BVTV (thuốc trừ nấm + thuốc trừ 

tuyến trùng) và phục hồi bộ rễ bằng các 

thuốc kích thích sinh trưởng hoặc các loại 

phân bón có khả năng kích thích ra rễ kết 

hợp phun thêm phân bón qua lá để hồi phục. 

Sau khi cây đã phục hồi rễ bón thêm các 

phân có chứa hàm lượng lân cao như: 

Super lân, lân nung chảy, lân phosphorite... 

hoặc bón thêm phân hữu cơ khoáng hay 

hữu cơ vi sinh, tránh bón phân NPK, vôi với 

hàm lượng cao dễ gây tổn thương cho rễ 

mới hồi phục. 

Để phòng trừ ốc sên gây hại người dân phải làm 
vệ sinh vườn thanh long sạch sẽ. Ảnh: NK. 

Đối với ốc sên gây hại, Chi cục khuyến 

cáo nông dân sử dụng phân chuồng ủ hoai 

(chú ý ủ nóng để diệt cỏ dại, mầm bệnh, 

trứng và ốc có trong nguồn phân). Đồng thời 

vệ sinh vườn: làm cỏ gốc sạch sẽ, phát 

quang bờ ranh và các nơi chú ẩn của ốc... 

Sử dụng thuốc trừ ốc gốc Metaldehyde 

(Osbuvang 80WP,  Bayluscide 250EC, 

70WP, Yellow - K  250SC...) phun xung 

quanh gốc, những nơi ốc hay trú ẩn như: 

đầu trụ, hàng ranh... và nên phun vào lúc trời 

mát. 

Hoặc sử dụng thuốc bẫy gốc 

Metaldehyde (Osbuvang 5GR, Toxbait 9AB, 

Yellow - K 12GB...) rải tại những nơi ốc hay 

trú ẩn như: đầu trụ, hàng ranh..., nên rải vào 

thời gian buổi chiều mát gần tối. 

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng 

bả diệt ốc bằng cách: trộn thuốc trừ ốc (các 

hoạt chất mataldehyde, niclosamide, 

saponin) với hoa thanh long sau khi rút râu 

hoặc trái thanh long hư cắt mỏng, cám ướt... 

để bỏ trên đầu trụ, dưới gốc, hàng ranh nơi 

ốc sên trú ẩn. Nên bỏ bả vào buổi chiều mát 

gần tối. Hay, sử dụng biện pháp sinh học để 

phòng trừ ốc như: nuôi vịt trong vườn thanh 

long theo mật số 10 con/ha để quản lý ốc. 

Để phòng tránh dịch hại nguy hiểm 

thường xuất hiện trên thanh long, những 

năm qua Chi cục Trồng trọt – BVTV đã tham 

mưu cho cấp trên huy động cả hệ thống 

chính trị vào cuộc trên cơ sở thành lập BCĐ 

về quản lý dịch hại tại từng địa phương từ 

huyện tới xã. Trong đó, một phó chủ tịch làm 

trưởng ban, trưởng phòng NN-PTNT làm 

phó ban và các thành viên như các hiệp hội, 

đài truyền hình và truyền thanh... Đồng thời, 

đơn vị tổ chức các lớp tập huấn cho nhà 

vườn, trang trại trồng thanh long để tuyên 

truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách 

của chính quyền và các biện pháp quản lý 

dịch bệnh. Cử cán bộ lên đài tọa đàm trực 

tiếp để nông dân hỏi và trả lời về các dịch 

bệnh trên thanh long. 

 

Kim Sơ – Minh Hậu // 
https://nongnghiep.vn/.- 2020 

 (ngày 2 tháng 5) 
https://nongnghiep.vn/sau-benh-tren-cay-

thanh-long-bien-phap-phong-tru-
d263518.html

 

  

https://nongnghiep.vn/sau-benh-tren-cay-thanh-long-bien-phap-phong-tru-d263518.html
https://nongnghiep.vn/sau-benh-tren-cay-thanh-long-bien-phap-phong-tru-d263518.html
https://nongnghiep.vn/sau-benh-tren-cay-thanh-long-bien-phap-phong-tru-d263518.html
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V. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 

 
1. 2 xe máy va chạm, một người tử vong /  Nguyễn Minh // https://conglyxahoi.net.vn.- 

2020 (ngày 23 tháng 5) 

https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/binh-thuan-2-xe-may-va-cham-mot-nguoi-tu-

vong-45380.html 

2. Bắt 2 đối tượng tàng trữ chất ma túy / Trung Thành // http://www.bienphong.com.vn/.- 

2020 (ngày 16 tháng 5) 

http://www.bienphong.com.vn/bat-2-doi-tuong-tang-tru-chat-ma-tuy/ 

3. Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma tuý có súng tại Bình Thuận / Văn Thuận // 

https://vov.vn.- 2020 (ngày 22 tháng 5) 

https://vov.vn/tin-nong/bat-giu-doi-tuong-tang-tru-ma-tuy-co-sung-tai-binh-thuan-

1051318.vov 

4. Bình Thuận: Bắt giữ xe đầu kéo chở tàu sắt dài 22 mét trên QL55 / Vĩnh Phú // 

https://www.atgt.vn.- 2020 (ngày 10 tháng 5) 

https://www.atgt.vn/binh-thuan-bat-giu-xe-dau-keo-cho-tau-sat-dai-22-met-tren-

ql55-d464692.html 

5. Bắt nóng 2 tên cướp giật ĐTDĐ của người phụ nữ trước hiên nhà / Lê Long // 

http://congan.com.vn.- 2020 (ngày 12 tháng 5) 

http://congan.com.vn/vu-an/bat-nong-2-ten-cuop-giat-dtdd-cua-nguoi-phu-nu-truoc-

hien-nha_92577.html 

6. Bắt nữ chấp hành viên chiếm đoạt tiền / Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 (ngày 

25 tháng 5) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-nu-chap-hanh-vien-chiem-doat-tien-914703.html 

7. Bệnh nhân 36 sau khi dương tính đã 3 lần âm tính, khỏi bệnh / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2020 (ngày 9 tháng 5) 

https://plo.vn/dich-covid-19/benh-nhan-36-sau-khi-duong-tinh-da-3-lan-am-tinh-

khoi-benh-911464.html 

8. Bình Thuận 'vật vã' trong hạn hán / Danh Lam - Thành Đạt // https://baotintuc.vn.- 

2020 (ngày 31 tháng 5) 

https://baotintuc.vn/phong-su-dieu-tra/binh-thuan-vat-va-trong-han-han-

20200531131747747.htm 

9. Búi tóc gần 1 kg trong dạ dày bé gái 5 tuổi ở Bình Thuận / Lê Huân // 

https://vietnamnet.vn.- 2020 (ngày 6 tháng 5) 

https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/bui-toc-gan-1-kg-trong-da-day-be-gai-5-tuoi-o-

binh-thuan-638911.html 

10. Chủ sân golf Phan Thiết 'biến tướng' thành khu đô thị là ai? / Công Hoan // 

https://www.tienphong.vn.- 2020 (ngày 25 tháng 5) 

https://www.tienphong.vn/dia-oc/chu-san-golf-phan-thiet-bien-tuong-thanh-khu-do-

thi-la-ai-1662762.tpo 

11. Còn tình trạng khai thác khoáng sản không phép / Hoàng Oanh // 

https://baodauthau.vn.- 2020 (ngày 21 tháng 5) 

https://baodauthau.vn/phap-luat/con-tinh-trang-khai-thac-khoang-san-khong-phep-

129772.html 

12. Đất 'vàng' sân golf Phan Thiết được tính giá bèo ra sao? / Công Hoan // 

https://www.tienphong.vn.- 2020 (ngày 23 tháng 5) 

https://www.tienphong.vn/dia-oc/dat-vang-san-golf-phan-thiet-duoc-tinh-gia-beo-ra-

sao-1661735.tpo 

https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/binh-thuan-2-xe-may-va-cham-mot-nguoi-tu-vong-45380.html
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13. Đất xây nhà xã hội bị “biến mất” bất thường tại sân golf Phan Thiết / Công Hoan // 

https://bizlive.vn.- 2020 (ngày 21 tháng 5) 

https://bizlive.vn//dia-oc/dat-xay-nha-xa-hoi-bi-bien-mat-bat-thuong-tai-san-golf-

phan-thiet-3544626.html 

14. Giáo viên Bình Thuận tiếp tục phản ánh việc thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi / 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 2020 (ngày 27 tháng 5) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-binh-thuan-tiep-tuc-phan-anh-viec-

thao-giang-va-thi-giao-vien-day-gioi-post209699.gd 

15. Hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên tàu nước ngoài mất tích trên biển Bình Thuận / Nguyễn 

Thanh // https://baotintuc.vn/.- 2020 (ngày 16 tháng 5) 

https://baotintuc.vn/xa-hoi/ho-tro-tim-kiem-thuyen-vien-tau-nuoc-ngoai-mat-tich-

tren-bien-binh-thuan-20200516150014318.htm 

16. Khẩn trương xác minh vụ va chạm làm chìm tàu cá trên vùng biển Bình Thuận / 

Thanh Nguyễn // https://www.qdnd.vn.- 2020 (ngày 4 tháng 5) 

https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/khan-truong-xac-minh-vu-va-cham-

lam-chim-tau-ca-tren-vung-bien-binh-thuan-616981 

17. Kháng nghị giám đốc thẩm đã đẩy gia đình tôi vào khánh kiệt / Tuấn Ngọc // 

https://www.phapluatplus.vn.- 2020 (ngày 25 tháng 5) 

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/binh-thuan-khang-nghi-giam-doc-tham-

da-day-gia-dinh-toi-vao-khanh-kiet-d125779.html 

18. Làm rõ việc phụ huynh và nhà trường 'đấu' nhau trên Facebook / Phú Nhuận // 

https://plo.vn.- 2020 (ngày 6 tháng 5) 

https://plo.vn/xa-hoi/lam-ro-viec-phu-huynh-va-nha-truong-dau-nhau-tren-facebook-

910654.html 

19. Lũ cát trên đồi ập xuống đường, thiệt hại nhiều cơ sở du lịch ở Mũi Né / Lê Huân // 

https://vietnamnet.vn.- 2020 (ngày 28 tháng 5) 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/lu-cat-tren-doi-ap-xuong-duong-thiet-hai-nhieu-co-

so-du-lich-o-mui-ne-644762.html 

20. Một cán bộ kiểm lâm tử vong khi tắm biển ở Bình Thuận / Nguyễn Tiến // 

https://www.sggp.org.vn.- 2020 (ngày 28 tháng 5) 

https://www.sggp.org.vn/mot-can-bo-kiem-lam-tu-vong-khi-tam-bien-o-binh-thuan-

664559.html 

21. Nan giải rác thải xâm lấn điểm du lịch / Trân Trân // https://baophapluat.vn.- 2020 

(ngày 23 tháng 5) 

https://baophapluat.vn/moi-truong/nan-giai-rac-thai-xam-lan-diem-du-lich-

518738.html 

22. Nhiều người đi tù vì "phi vụ thiên thạch tiền tỉ" / Hoàng Thiên Lý // 

http://congan.com.vn.- 2020 (ngày 20 tháng 5) 

http://congan.com.vn/vu-an/ban-thien-thach-dom-di-tu-that_92924.html 

23. Nhóm sinh viên từ TPHCM ra Bình Thuận tắm biển, 1 người chết đuối / Lê Long // 

http://congan.com.vn.- 2020 (ngày 23 tháng 5) 

http://congan.com.vn/doi-song/nhom-sinh-vien-tu-tphcm-ra-binh-thuan-tam-bien-1-

nguoi-chet-duoi_93145.html 

24. Rừng bảo tồn Tà Cú bị đầu độc C.Nguyên // https://nld.com.vn.- 2020 (ngày 8 tháng 

5) 

https://nld.com.vn/thoi-su/rung-bao-ton-ta-cu-bi-dau-doc-20200507214220798.htm 

25. Sân golf Phan Thiết biến thành khu đô thị trước khi trình Thủ tướng? / Công Hoan // 

https://www.tienphong.vn.- 2020 (ngày 27 tháng 5) 

https://www.tienphong.vn/dia-oc/san-golf-phan-thiet-bien-thanh-khu-do-thi-truoc-khi-

trinh-thu-tuong-1664035.tpo 

https://bizlive.vn/dia-oc/dat-xay-nha-xa-hoi-bi-bien-mat-bat-thuong-tai-san-golf-phan-thiet-3544626.html
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https://baotintuc.vn/xa-hoi/ho-tro-tim-kiem-thuyen-vien-tau-nuoc-ngoai-mat-tich-tren-bien-binh-thuan-20200516150014318.htm
https://baotintuc.vn/xa-hoi/ho-tro-tim-kiem-thuyen-vien-tau-nuoc-ngoai-mat-tich-tren-bien-binh-thuan-20200516150014318.htm
https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/khan-truong-xac-minh-vu-va-cham-lam-chim-tau-ca-tren-vung-bien-binh-thuan-616981
https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/khan-truong-xac-minh-vu-va-cham-lam-chim-tau-ca-tren-vung-bien-binh-thuan-616981
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https://www.sggp.org.vn/mot-can-bo-kiem-lam-tu-vong-khi-tam-bien-o-binh-thuan-664559.html
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26. Tạm giữ xe đầu kéo chở chiếc thuyền "khủng" trên QL55 / Lê Long //  

http://congan.com.vn.- 2020 (ngày 11 tháng 5) 

http://congan.com.vn/giao-thong-24h/tam-giu-xe-container-keo-theo-mot-thuyen-

khung-dai-21-met-tren-ql55_92501.html 

27. Tàu nước ngoài bồi thường 45.000 USD do đâm chìm tàu cá Bình Thuận / Nguyễn 

Thanh // https://www.vietnamplus.vn.- 2020 (ngày 9 tháng 5) 

https://www.vietnamplus.vn/tau-nuoc-ngoai-boi-thuong-45000-usd-do-dam-chim-

tau-ca-binh-thuan/639345.vnp 

28. Thành lập tổ xác minh nhóm đối tượng lấn chiếm đất công tại Mũi Né / Nguyễn Thanh 

// https://baotintuc.vn/.- 2020 (ngày 16 tháng 5) 

https://baotintuc.vn/phap-luat/thanh-lap-to-xac-minh-nhom-doi-tuong-lan-chiem-dat-

cong-tai-mui-ne-20200516152408933.htm 

29. Thanh niên giết cậu ruột rồi bỏ trốn 13 năm, bị bắt ở Sài Gòn / Lê Long // 

http://congan.com.vn.- 2020 (ngày 28 tháng 5) 

http://congan.com.vn/vu-an/thanh-nien-giet-cau-ruot-roi-bo-tron-13-nam-bi-bat-o-

sai-gon_93472.html 

30. Tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam / 

Trung Thành // https://baoquankhu7.vn.- 2020 (ngày 20 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/binh-thuan-tiep-xuc-cu-tri-chuyen-de-lay-y-kien-tham-gia-

du-thao-luat-bien-phong-viet-nam-1806195299-0018127s34910gs 

31. Triệt phá sòng bạc 'khủng' giáp ranh 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng / Trung 

Nghĩa // https://baophapluat.vn/.- 2020 (ngày 2 tháng 5) 

https://baophapluat.vn/phap-luat/triet-pha-song-bac-khung-giap-ranh-3-tinh-dong-

nai-binh-thuan-lam-dong-513585.html 

32. Truy tìm kẻ tưới xăng đốt nhân tình rồi bỏ trốn / N.G // http://baodansinh.vn.- 2020 

(ngày 13 tháng 5) 

http://baodansinh.vn/binh-thuan-truy-tim-ke-tuoi-xang-dot-nhan-tinh-roi-bo-tron-

20200513102209476.htm 

33. Truy tố cựu kế toán BV Phan Thiết khung hình phạt đến tử hình / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2020 (ngày 13 tháng 5) 

https://plo.vn/phap-luat/truy-to-cuu-ke-toan-bv-phan-thiet-khung-hinh-phat-den-tu-

hinh-912275.html 

34. xác định nhóm đánh quản lý khu du lịch vì không cho tham quan / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2020 (ngày 25 tháng 5) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/xac-dinh-nhom-danh-quan-ly-khu-du-lich-vi-khong-cho-

tham-quan-914684.html 

35. "Xế hộp" tông liên hoàn 3 xe máy khiến 1 người chết, 5 người bị thương / Thanh Hà 

// https://www.atgt.vn.- 2020 (ngày 25 tháng 5) 

https://www.atgt.vn/xe-hop-tong-lien-hoan-3-xe-may-khien-1-nguoi-chet-5-nguoi-bi-

thuong-d466525.html 

36. Xe ôtô cháy rụi trong nghĩa trang / Lê Long // http://congan.com.vn.- 2020 (ngày 31 

tháng 5) 

http://congan.com.vn/doi-song/xe-oto-chay-rui-trong-nghia-trang_93580.html 

37. Xử phạt công trình 'khủng' xây dựng trái phép tại Vĩnh Tân / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2020 (ngày 27 tháng 5) 

https://plo.vn/do-thi/xu-phat-cong-trinh-khung-xay-dung-trai-phep-tai-vinh-tan-

915104.html 

 

 

http://congan.com.vn/giao-thong-24h/tam-giu-xe-container-keo-theo-mot-thuyen-khung-dai-21-met-tren-ql55_92501.html
http://congan.com.vn/giao-thong-24h/tam-giu-xe-container-keo-theo-mot-thuyen-khung-dai-21-met-tren-ql55_92501.html
https://www.vietnamplus.vn/tau-nuoc-ngoai-boi-thuong-45000-usd-do-dam-chim-tau-ca-binh-thuan/639345.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tau-nuoc-ngoai-boi-thuong-45000-usd-do-dam-chim-tau-ca-binh-thuan/639345.vnp
https://baotintuc.vn/phap-luat/thanh-lap-to-xac-minh-nhom-doi-tuong-lan-chiem-dat-cong-tai-mui-ne-20200516152408933.htm
https://baotintuc.vn/phap-luat/thanh-lap-to-xac-minh-nhom-doi-tuong-lan-chiem-dat-cong-tai-mui-ne-20200516152408933.htm
http://congan.com.vn/vu-an/thanh-nien-giet-cau-ruot-roi-bo-tron-13-nam-bi-bat-o-sai-gon_93472.html
http://congan.com.vn/vu-an/thanh-nien-giet-cau-ruot-roi-bo-tron-13-nam-bi-bat-o-sai-gon_93472.html
https://baoquankhu7.vn/binh-thuan-tiep-xuc-cu-tri-chuyen-de-lay-y-kien-tham-gia-du-thao-luat-bien-phong-viet-nam-1806195299-0018127s34910gs
https://baoquankhu7.vn/binh-thuan-tiep-xuc-cu-tri-chuyen-de-lay-y-kien-tham-gia-du-thao-luat-bien-phong-viet-nam-1806195299-0018127s34910gs
https://baophapluat.vn/phap-luat/triet-pha-song-bac-khung-giap-ranh-3-tinh-dong-nai-binh-thuan-lam-dong-513585.html
https://baophapluat.vn/phap-luat/triet-pha-song-bac-khung-giap-ranh-3-tinh-dong-nai-binh-thuan-lam-dong-513585.html
http://baodansinh.vn/binh-thuan-truy-tim-ke-tuoi-xang-dot-nhan-tinh-roi-bo-tron-20200513102209476.htm
http://baodansinh.vn/binh-thuan-truy-tim-ke-tuoi-xang-dot-nhan-tinh-roi-bo-tron-20200513102209476.htm
https://plo.vn/phap-luat/truy-to-cuu-ke-toan-bv-phan-thiet-khung-hinh-phat-den-tu-hinh-912275.html
https://plo.vn/phap-luat/truy-to-cuu-ke-toan-bv-phan-thiet-khung-hinh-phat-den-tu-hinh-912275.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/xac-dinh-nhom-danh-quan-ly-khu-du-lich-vi-khong-cho-tham-quan-914684.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/xac-dinh-nhom-danh-quan-ly-khu-du-lich-vi-khong-cho-tham-quan-914684.html
https://www.atgt.vn/xe-hop-tong-lien-hoan-3-xe-may-khien-1-nguoi-chet-5-nguoi-bi-thuong-d466525.html
https://www.atgt.vn/xe-hop-tong-lien-hoan-3-xe-may-khien-1-nguoi-chet-5-nguoi-bi-thuong-d466525.html
http://congan.com.vn/doi-song/xe-oto-chay-rui-trong-nghia-trang_93580.html
https://plo.vn/do-thi/xu-phat-cong-trinh-khung-xay-dung-trai-phep-tai-vinh-tan-915104.html
https://plo.vn/do-thi/xu-phat-cong-trinh-khung-xay-dung-trai-phep-tai-vinh-tan-915104.html

