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82 CÁN BỘ ĐƯỢC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC 
QUỐC PHÒNG AN NINH 

gày 25/6, Trung đoàn 812, Bộ CHQS 
tỉnh Bình Thuận khai mạc lớp bồi 
dưỡng kiến thức quốc phòng – an 

ninh khóa 68 cho 82 cán bộ đối tượng 3. 

Đại biểu dự lễ khai giảng bồi dưỡng kiến thức 
quốc phòng an ninh. 

Lớp học được nghiên cứu 16 chuyên đề 
về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa 
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù 
địch đối với nước ta; các quan điểm, đường 
lối của Đảng, Nhà nước về quốc phòng – an 
ninh; tình hình về biển, đảo, biên giới, an 
ninh chính trị đất nước; công tác quản lý Nhà 

nước về quốc phòng - an ninh; công tác 
quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng 
dân quân tự vệ, quân dự bị động viên… 
Ngoài ra, các học viên còn được phân vai 
thực hành diễn tập khu vực phòng thủ cấp 
huyện để điều hành công tác quốc phòng, 
quân sự trong tác chiến phòng thủ; tập và 
bắn súng ngắn K54, tham quan vũ khí, khí 
tài hiện đại, học tập về xây dựng chính quy 
ở các đơn vị Quân đội. 

Kết thúc khóa học, các học viên kiểm tra 
đánh giá kết quả với hình thức trắc nghiệm 
trên ngân hàng 600 câu hỏi trắc nghiệm 
được tích hợp trên phần mềm máy tính. 

                                                                  
                              Duy Thỉnh // 

https://baoquankhu7.vn.- 2020 
 (ngày 25 tháng 6) 

https://baoquankhu7.vn/tinh-binh-thuan-
82-can-bo-duoc-boi-duong-kien-thuc-quoc-

phong-an-ninh-1885529808-
0018605s35010gs

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

BÍ THƯ THỨ NHẤT T.Ư ĐOÀN TIẾP XÚC CỬ TRI 
HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ 

gày 23/6, anh Lê Quốc Phong, Ủy 
viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí 
thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri 
tại các xã Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long 
Hải, thuộc huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình 
Thuận. 

Tại các buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc 
hội đã thông tin đến cử tri các nội dung quan 
trọng của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, 
cụ thể: Quốc hội đã thông qua 10 Luật, trong 
đó có Luật Thanh niên (sửa đổi); 21 nghị 

quyết (Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), 
Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU 
(EVIPA); về việc gia nhập Công ước số 105 
của Tổ chức Lao động Quốc tế về Xóa bỏ 
lao động cưỡng bức (ILO); Nghị quyết về 
kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông 
nghiệp...). Đồng thời, cho ý kiến về 6 dự án 
Luật khác; giám sát chuyên đề “việc thực 
hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống 
xâm hại trẻ em”; xem xét các tờ trình về kinh 
tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và nhiều tờ 
trình quan trọng khác. 

I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

N 

N 

https://baoquankhu7.vn/tinh-binh-thuan-82-can-bo-duoc-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-1885529808-0018605s35010gs
https://baoquankhu7.vn/tinh-binh-thuan-82-can-bo-duoc-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-1885529808-0018605s35010gs
https://baoquankhu7.vn/tinh-binh-thuan-82-can-bo-duoc-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-1885529808-0018605s35010gs
https://baoquankhu7.vn/tinh-binh-thuan-82-can-bo-duoc-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-1885529808-0018605s35010gs
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Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tiếp xúc 
cử tri tại xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý, tỉnh 
Bình Thuận 

Cũng tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã 
lắng nghe ý kiến của cử tri ở các địa 
phương. Cử tri xã Long Hải kiến nghị, cần 
bổ sung trang thiết bị y tế cho Bệnh viện 
quân dân y Phú Quý, khi thiếu máy chạy 
thận, vì hiện nay người dân phải mất nhiều 
thời gian, cũng như tiền bạc để vào đất liền 
điều trị. 

Cùng với đó, cử tri cũng kiến nghị tăng 
cường thêm thuốc điều trị theo danh mục 
của bảo hiểm, không để người dân ra ngoài 
mua, vì bảo hiểm không có loại thuốc theo 
chỉ định của bác sĩ. 

Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét cho 
người dân trên đảo tiếp tục được vay ưu đãi 
từ Ngân hành Chính sách xã hội theo chính 
sách đối với hải đảo theo như quy định trước 
đây; đầu tư xây dựng các tuyến giao thông 
trên đảo. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị về 
giải quyết đất đai, về giá điện… 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cùng 
đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận thăm và 
tặng đèn năng lượng mặt trời tại 2 chốt trực quân 
sự trên đảo Phú Quý 

Các đại biểu đã lắng nghe, tiếp thu các ý 
kiến của cử tri, những vấn đề thuộc thẩm 
quyền của địa phương, các đại biểu yêu cầu 
sớm khắc phục để phục vụ nhân dân tốt 
hơn. Những ý kiến, kiến nghị thuộc cấp tỉnh 
và các bộ, ngành Trung ương, các đại biểu 
hứa sẽ đề cập trong các kỳ họp sắp tới. 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cùng 
đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tặng đèn 
năng lượng mặt trời để làm tuyến đường ánh 
sáng an ninh trên tuyến đường nối dẫn đến Cột 
cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Phú Quý 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tiếp xúc 
cử tri tại xã Ngũ Phụng 

Trong khuôn khổ chương trình làm việc 
tại đảo Phú Quý, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn 
Lê Quốc Phong cùng đoàn công tác T.Ư 
Đoàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình 
Thuận đã đến thăm, tặng quà cho bà con 
nhân dân trên đảo Phú Quý. Đoàn đã đến 
thăm và tặng quà 29 gia đình chính sách; 
tặng 20 bồn chứa nước 1000 lít cho 20 gia 
đình hộ nghèo; tặng 30 suất học bổng cho 
các em học sinh vượt khó học giỏi (trị giá 30 
triệu đồng); tặng 30 đèn năng lượng mặt trời 
để làm tuyến đường ánh sáng an ninh trên 
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tuyến đường nối dẫn đến Cột cờ chủ quyền 
Tổ quốc trên đảo Phú Quý (trị giá 30 triệu 
đồng); tặng 3 sân chơi thiếu nhi (tổng giá trị 
90 triệu đồng); tặng 6.000 "bữa cơm" thuộc 
chương trình "San sẻ yêu thương, chung tay 
vượt qua đại dịch" cho các gia đình khó khăn 
(tổng giá trị 100 triệu đồng); thăm và tặng 
đèn năng lượng mặt trời tại 2 chốt trực quân 
sự trên đảo Phú Quý. 

Trước đó, anh Lê Quốc Phong cũng đã 
đến thăm, động viên các chiến sỹ tình 
nguyện đang thực hiện nhiệm vụ tại huyện 
đảo Phú Quý. 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao 
tặng sân chơi thiếu nhi tại huyện đảo Phú Quý 

Lưu Trinh // 
https://www.tienphong.vn.- 2020 

 (ngày 23 tháng 6) 

https://www.tienphong.vn/gioi-tre/bi-thu-
thu-nhat-tu-doan-tiep-xuc-cu-tri-huyen-dao-

phu-quy-1677607.tpo

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

BÌNH THUẬN GẶP KHÓ TRONG NGĂN CHẶN VĂN HÓA ĐỘC HẠI 
TRÊN INTERNET 

heo Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, 
cái khó nhất hiện nay là ngăn chặn sự 
xâm nhập của văn hóa độc hại trên 

mạng internet, bởi tốc độ lan truyền nhanh. 

Chiều 16/6, tỉnh Bình Thuận tổ chức hội 
nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) 
về chống sự xâm nhập của các sản phẩm 
văn hóa độc hai gây hủy hoại đạo đức xã 
hội. 

Toàn cảnh hội nghị. 

Bình Thuận đã cụ thể hóa các nội dung 
chỉ thị bằng việc ban hành nhiều văn bản, 
trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công 
tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động 
“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch 
trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa; đấu tranh 

ngăn chặn hoạt động chống phá đường lối 
văn hóa, văn nghệ của Đảng, những quan 
điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật, trái 
với bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện tốt 
công tác quản lý văn hóa, dịch vụ văn hóa 
và đấu tranh chống sự xâm nhập của sản 
phẩm văn hóa độc hại gây suy thoái đạo đức 
xã hội. 

Cùng với đó, Bình Thuận cũng thường 
xuyên thực hiện công tác kiểm tra; phát hiện, 
đề xuất xử lý kịp thời những hành vi vi phạm 
trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền 
thông. 

Cụ thể, trong 10 năm qua, Bình Thuận đã 
kiểm tra gần 1.400 cơ sở; xử xử vi phạm 
hành chính hơn 1 tỷ đồng; thu hồi hơn 1.700 
sản phẩm băng đĩa không nguồn gốc, gần 
120 ấn phẩm có nội dung khiêu dâm, đồi 
trụy, nhất là lập biên bản vi phạm 18 cơ sở, 
thu giữ 327 ấn phẩm in sai lệch bản đồ Việt 
Nam... 

Ông Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy 
Bình Thuận cho rằng, cái khó nhất hiện nay 
là ngăn chặn sự xâm nhập của văn hóa độc 
hại trên mạng internet, bởi nó có tốc độ lan 
truyền nhanh, len lỏi vào từng ngóc ngách, 

T 

https://www.tienphong.vn/gioi-tre/bi-thu-thu-nhat-tu-doan-tiep-xuc-cu-tri-huyen-dao-phu-quy-1677607.tpo
https://www.tienphong.vn/gioi-tre/bi-thu-thu-nhat-tu-doan-tiep-xuc-cu-tri-huyen-dao-phu-quy-1677607.tpo
https://www.tienphong.vn/gioi-tre/bi-thu-thu-nhat-tu-doan-tiep-xuc-cu-tri-huyen-dao-phu-quy-1677607.tpo
https://images.vov.vn/cr_w990/uploaded/adv59srtw5tlgtoffcr7w/2020_06_16/vov_bthuan_mpup.jpg
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từng gia đình và đời sống của mỗi con 
người. 

 "Liên quan đến bất cập, khó khăn hiện 
nay là ảnh hưởng của thông tin mạng đến 
với mỗi người thì cần các cấp, các ngành ở 
trung ương tăng cường triển khai thực hiện 
quy định trong Luật An ninh mạng; tổ chức 
giám sát, xử lý những thông tin xấu độc trên 

mạng xã hội bằng cách phối hợp với các nhà 
mạng để tăng cường quản lý", ông Dương 
Văn An nhấn mạnh. 

Đoàn Sĩ // https://vov.vn/.- 2020 
 (ngày 16 tháng 6) 

https://vov.vn/xa-hoi/binh-thuan-gap-kho-
trong-ngan-chan-van-hoa-doc-hai-tren-

internet-1060585.vov

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

BÌNH THUẬN XÁC ĐỊNH BA TRỤ CỘT QUAN TRỌNG 
TRONG GIAI ĐOẠN 2020-2025 

hững trụ cột xác định làm nòng cốt 
cho sự phát triển của tỉnh Bình Thuận 
dựa trên các nguồn lực của tỉnh và 

quá trình kêu gọi thu hút đầu tư trong thời 
gian qua. 

Nội dung dự thảo Báo cáo của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIII, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -
2025 đã nhận được sự quan tâm, tham gia 
đóng góp ý kiến nghiêm túc của các nguyên 
lãnh đạo, cán bộ và nhân dân trên địa bàn. 
Dự thảo xác định trọng tâm là phát triển ba 
trụ cột, là những lĩnh vực quan trọng, xây 
dựng tỉnh Bình Thuận phát triển về mọi mặt, 
tạo thế đi lên vững chắc, góp phần cùng cả 
nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Những trụ cột xác định làm nòng cốt cho 
sự phát triển của tỉnh Bình Thuận dựa trên 
các nguồn lực của tỉnh và quá trình kêu gọi 
thu hút đầu tư trong thời gian qua. Trụ cột 
thứ nhất Bình Thuận tập trung phát triển 
trong giai đoạn 2020-2025 là công nghiệp 
(năng lượng, chế biến). Tỉnh triển khai thực 
hiện tốt Kế hoạch hành động thực hiện đề 
án Tái cơ cấu ngành Công Thương, Đề án 
trung tâm năng lượng theo hướng phát triển 
công nghiệp năng lượng và chế biến trở 
thành một trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh; 
tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng 
mắc về đất đai, mặt nước, quy hoạch đường 
truyền tải, vấn đề môi trường... để thúc đẩy 
ngành Công nghiệp năng lượng phát triển, 
nhất là năng lượng điện gió, điện mặt trời, 
điện khí. Bình Thuận chú trọng phát triển 

công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị sản 
phẩm nông, lâm, thủy hải sản, nhất là các 
sản phẩm có lợi thế. 

Biển Mũi Né (Bình Thuận) luôn thu hút đông đảo 
du khách đến nghỉ dưỡng và chơi các môn thể 
thao trên biển. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN 

Trụ cột thứ hai được tỉnh xác định là du 
lịch biển, thể thao biển. Bình Thuận tích cực 
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-
NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về phát 
triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn, Đề án “Xây dựng Bình Thuận thành 
Trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm 
quốc gia”, trong đó lấy khu vực Hàm Tiến, 
Mũi Né và phụ cận làm nơi lan tỏa. Địa 
phương cũng tập trung phát triển mạnh các 
loại hình du lịch biển, thể thao biển, giải trí, 
nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, xây dựng 
và hình thành mạng lưới các điểm đến du 
lịch; nâng cao chất lượng các sản phẩm du 
lịch hiện có, tiếp tục mở rộng liên kết, tạo ra 
nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, đẳng 
cấp cao. Tỉnh thu hút đầu tư các dự án dịch 
vụ du lịch, nhất là các dịch vụ kinh doanh hỗ 
trợ du lịch vào ban đêm, giữ vững hình ảnh 
du lịch Bình Thuận “An toàn - thân thiện - 

N 

https://vov.vn/xa-hoi/binh-thuan-gap-kho-trong-ngan-chan-van-hoa-doc-hai-tren-internet-1060585.vov
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chất lượng”, trở thành điểm đến hàng đầu 
khu vực. 

Trụ cột thứ ba là nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao. Tỉnh khuyến khích phát triển 
sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng 
công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi 
giá trị; sử dụng linh hoạt diện tích đất trồng 
lúa để nâng cao hiệu quả sử dụng đất; 
khuyến khích chuyển đổi các loại cây trồng, 
vật nuôi mới có hiệu quả kinh tế cao, thích 
ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống 
dịch bệnh. Bên cạnh đó, tỉnh hình thành các 
vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung, 
sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao; khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn, gắn sản xuất với chế biến và tiêu 
thụ nông sản; xây dựng, nhân rộng các mô 
hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiệu 
quả. Các địa phương, đơn vị tăng cường 
công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, 
nâng cao chất lượng hàng hóa và đảm bảo 
truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của 
thị trường… 

Bên cạnh 3 trụ cột quan trọng, tỉnh Bình 
Thuận đẩy mạnh phối hợp với các Bộ, 
ngành Trung ương tháo gỡ những khó khăn 
vướng mắc trong chồng lấn các quy hoạch; 
đẩy nhanh tiến độ, giải phóng mặt bằng cho 
các công trình do Bộ, ngành Trung ương 
đầu tư. Tỉnh cũng đề nghị Trung ương quan 

tâm đầu tư giao thông liên vùng như: sớm 
hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
(phía Đông), mở rộng Quốc lộ 28B, Quốc lộ 
55; đầu tư hoàn chỉnh Cảng hàng không 
Phan Thiết...; tạo ra hành lang kinh tế Đông 
-Tây kết nối với vùng Đông Nam Bộ, Tây 
Nguyên và Nam Trung Bộ; đầu tư các công 
trình giáo dục, y tế, văn hóa, hạ tầng thủy lợi, 
đê, kè phục vụ phòng, chống hạn, ứng phó 
với biến đổi khí hậu và những công trình bức 
xúc, cấp bách khác. 

Phát huy truyền thống đoàn kết, thống 
nhất, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận 
quyết tâm tận dụng tốt thời cơ; huy động hợp 
lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm 
năng, lợi thế của địa phương; chủ động liên 
kết vùng và hội nhập quốc tế; phấn đấu thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xây dựng tỉnh Bình 
Thuận phát triển về mọi mặt, tạo thế đi lên 
vững chắc, góp phần cùng cả nước thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn/.- 
2020 (ngày 3 tháng 6) 

https://baotintuc.vn/thoi-su/binh-thuan-
xac-dinh-ba-tru-cot-quan-trong-trong-giai-

doan-20202025-20200603090138579.htm 

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

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN PHÁT ĐỘNG THI ĐUA 
“3 QUYẾT TÂM” 

gày 4/6, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
phát động thi đua “3 quyết tâm” lập 
thành tích chào mừng Đại hội Đảng 

bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 
– 2025. 

Thời gian 30 ngày, từ ngày 15/6 đến 15/7, 
tập trung thực hiện tốt nội dung, chương 
trình của  Đại hội Đảng các cấp quy định. 
Giải quyết có hiệu quả những vấn đề hạn 
chế, bất cập của cơ quan, đơn vị. Nêu cao 
tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa trong mọi tình huống. 100% cơ quan, 
đơn vị không để xảy ra vi phạm kỷ luật, mất 

an toàn trong huấn luyện, vi phạm trật tự an 
toàn giao thông. 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân. 

N 
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Bộ CHQS tỉnh yêu cầu trong đợt thi đua 
này, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện công 
trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự 
tỉnh; cán bộ, chiến sĩ nỗ lực cao nhất để 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Trong lễ phát động thi đua, Bộ CHQS tỉnh 
trao thưởng 13 tập thể và cá nhân có thành 

tích trong phòng chống dịch bệnh Covid – 
19. 

Duy Thỉnh // https://baoquankhu7.vn/.- 
2020 (ngày 5 tháng 6) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-
binh-thuan-phat-dong-thi-dua-3-quyet-tam-

1502599522-0018338s34410gs

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

CÁC CHI, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ THUỘC ĐẢNG BỘ BĐBP BÌNH THUẬN 
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020-2025 

gày 3-6, Đại tá Đinh Văn Sáu, Bí thư 
Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Bình Thuận 
cho biết, đến nay 17/17 tổ chức cơ 

sở Đảng trực thuộc Đảng bộ BĐBP Bình 
Thuận đã tổ chức thành công đại hội nhiệm 
kỳ 2020-2025. 

Đảng viên Đồn Biên phòng Thanh Hải bỏ phiếu 
bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: 
Trung Thành 

Theo đó, đại hội các chi, đảng bộ cơ sở 
trong BĐBP tỉnh đã thực hiện đầy đủ các nội 
dung, đúng nội quy, quy chế và phát huy tốt 
dân chủ, đoàn kết, đề cao tinh thần đấu 
tranh, phê bình và tự phê bình. Báo cáo 
chính trị, văn kiện của các chi, đảng bộ được 
xây dựng chất lượng, đánh giá toàn diện kết 
quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, 
đồng thời xác định rõ phương hướng, mục 
tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. 

Tại các đại hội, đảng viên dự đại hội đã 
tích cực tham gia thảo luận đóng góp ý kiến 
vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, báo 
cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ 
BĐBP tỉnh lần thứ XI trình Đại hội đại biểu 

Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XII và văn kiện 
của cấp mình. Nhiều ý kiến đã làm rõ những 
kết quả của đảng bộ, chi bộ trong lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua, 
đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm 
và đề xuất các chủ trương, giải pháp, khâu 
đột phá trong nhiệm kỳ tới. 

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nên 
công tác điều hành tại các đại hội diễn ra 
chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, 
quy định của Đảng. Các chi, đảng bộ cũng 
đã xây dựng chương trình hành động thực 
hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, 
trong đó tập trung vào phát huy dân chủ; 
đoàn kết, chủ động trong thực hiện nhiệm 
vụ; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an 
ninh khu vực biên giới biển phụ trách; xây 
dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chi, đảng 
bộ trong sạch, vững mạnh. 

Kết quả, đại hội các chi, đảng bộ cơ sở 
thuộc Đảng bộ BĐBP Bình Thuận đã bầu 85 
đồng chí cấp ủy viên, bầu 84 đại biểu chính 
thức và 18 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại 
biểu Đảng bộ BĐBP Bình Thuận lần thứ XII, 
nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trung Thành // 
https://www.bienphong.com.vn/.- 2020 

(ngày 3 tháng 6) 

https://www.bienphong.com.vn/cac-chi-
dang-bo-co-so-thuoc-dang-bo-bdbp-binh-
thuan-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-

ky-2020-2025-post429465.html 

 
 
 

N 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-phat-dong-thi-dua-3-quyet-tam-1502599522-0018338s34410gs
https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-phat-dong-thi-dua-3-quyet-tam-1502599522-0018338s34410gs
https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-phat-dong-thi-dua-3-quyet-tam-1502599522-0018338s34410gs
https://www.bienphong.com.vn/cac-chi-dang-bo-co-so-thuoc-dang-bo-bdbp-binh-thuan-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2020-2025-post429465.html
https://www.bienphong.com.vn/cac-chi-dang-bo-co-so-thuoc-dang-bo-bdbp-binh-thuan-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2020-2025-post429465.html
https://www.bienphong.com.vn/cac-chi-dang-bo-co-so-thuoc-dang-bo-bdbp-binh-thuan-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2020-2025-post429465.html
https://www.bienphong.com.vn/cac-chi-dang-bo-co-so-thuoc-dang-bo-bdbp-binh-thuan-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2020-2025-post429465.html
https://www.bienphong.com.vn/cac-chi-dang-bo-co-so-thuoc-dang-bo-bdbp-binh-thuan-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2020-2025-post429465.html
https://www.bienphong.com.vn/cac-chi-dang-bo-co-so-thuoc-dang-bo-bdbp-binh-thuan-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2020-2025-post429465.html
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ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN 
TẬP TRUNG NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO 

gày 26/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 
Bình Thuận lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-

2025, đã kết thúc thành công sau ba ngày 
làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Đây là đại 
hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ Bình 
Thuận.  

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ 
Khối cơ quan và doanh nghiệp Bình Thuận nhiệm 

kỳ 2020-2025.  

Tham dự Đại hội có 298 đại biểu chính 
thức đại diện cho trên 5.300 đảng viên thuộc 
84 cơ sở đảng của Đảng bộ. Đại hội đã bầu 
ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 27 
thành viên. Đồng chí Lê Thị Hải Duyên được 
bầu làm Bí thư; các Phó Bí thư là đồng chí 
Võ Thành Công và Phạm Thị Tố Loan. Đại 
hội cũng bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV gồm 37 đồng chí. 

Trong phương hướng nhiệm kỳ mới, toàn 
Đảng bộ Khối xác định không ngừng đẩy 
mạnh công tác xây dựng Đảng, phát huy vai 
trò của Đảng ủy Khối trong chỉ đạo các tổ 
chức đảng trực thuộc lãnh đạo cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức, công nhân, 
người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được 
giao; kịp thời triển khai quán triệt, học tập và 
thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước. 

Bên cạnh đó, Đảng bộ thực hiện nghiêm 
túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) 
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo 

chuyển biến rõ nét về tinh thần trách nhiệm, 
thái độ phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy 
việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 
vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Khối và nghị quyết đại 
hội cấp cơ sở đề ra. 

Ngoài ra, Đảng bộ Khối xác định nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức đảng. Từng tổ chức đảng cần xác định 
nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, 
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp, thể hiện vai trò 
lãnh đạo của tổ chức đảng, tính tiên phong, 
gương mẫu của đảng viên. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An nhấn 
mạnh, trong 5 năm tới, tỉnh có nhiều thời cơ 
và thuận lợi, song cũng còn không ít khó 
khăn, thách thức tác động nhiều chiều đến 
công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Do đó, 
Đảng bộ Khối tập trung chỉ đạo công tác 
tham mưu cho Đảng bộ tỉnh, để cụ thể hóa 
các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước phù hợp với đặc điểm, tình hình của 
tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời 
tham mưu đề xuất chương trình, chủ trương 
mới có tính đột phá trên từng lĩnh vực để 
phát huy tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực 
hiện có cho sự phát triển toàn diện của tỉnh. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Đảng bộ Khối tập 
trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, 
vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; chú ý nâng 
cao chất lượng đảng viên; làm tốt công tác 
rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên 
không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

Tỉnh ủy Bình Thuận cũng rút ra một số 
kinh nghiệm sau Đại hội là, Ban Thường vụ 
và Ban Chấp hành Đảng bộ phải chuẩn bị 
thật chu đáo về nội dung, nhân sự Đại hội, 
công tác tổ chức phục vụ Đại hội. Đại biểu 
dự Đại hội phải xác định rõ trách nhiệm của 
mình, chấp hành nghiêm nội quy Đại hội, 
nghiên cứu kỹ dự thảo văn kiện Đại hội cấp 
mình và cấp trên để tham gia ý kiến đóng 
góp có trách nhiệm. 

N 
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Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh 
nghiệp Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn 

đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội.  

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp 
tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động từ 
ngày 1/4/2019 trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ 
Khối các Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối 

Doanh nghiệp tỉnh. Đến ngày 31/12/2019, 
Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 
có 84 tổ chức cơ sở đảng với 5.346 đảng 
viên. Sau khi được thành lập, Đảng bộ Khối 
đã kế thừa, tiếp tục phát huy tốt những kết 
quả, ưu điểm, đồng thời khắc phục những 
tồn tại, hạn chế của 2 Đảng bộ trước đó, để 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy giao và các chỉ tiêu nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 
2020. 

Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn.- 
2020 (ngày 26 tháng 6) 

https://baotintuc.vn/chinh-tri/dang-bo-
khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-binh-
thuan-tap-trung-nang-cao-nang-luc-lanh-

dao-20200626202014417.htm

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

ĐOÀN CÔNG TÁC BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 
LÀM VIỆC VỚI TỈNH BÌNH THUẬN 

hiều 4/6, Đoàn công tác của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng do Bí thư 
Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng 

Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn 
Xuân Thắng làm Trưởng đoàn, đã có buổi 
làm việc với Tỉnh ủy Bình Thuận về công tác 
chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi 

làm việc.  

Báo cáo về tình hình triển khai, tổ chức 
thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính 
trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn 

An cho biết: Tỉnh ủy, đảng ủy các cấp đã kịp 
thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm 
túc, toàn diện công tác chuẩn bị nội dung đại 
hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 
35-CT/TW và các văn bản quy định, hướng 
dẫn của Trung ương và của tỉnh. Đảng ủy 
các cấp đã chuẩn bị tốt dự thảo báo cáo 
chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, đề 
án nhân sự và tổ chức các hội nghị để thảo 
luận, lấy ý kiến đóng góp với tiến độ theo kế 
hoạch, bảo đảm chất lượng nội dung. 

Đến ngày 1/6/2020, toàn tỉnh có tất cả 
2.353 chi bộ trực thuộc và 14 đảng bộ bộ 
phận (đạt 100%), 311trong tổng số 470 chi 
bộ, đảng bộ cơ sở (đạt 66,17%) đã tổ chức 
đại hội. Trong đó, tất cả 28 tổ chức cơ sở 
đảng được chọn làm điểm của cấp tỉnh, cấp 
huyện đã đại hội xong. Hầu hết các cơ sở 
đảng đã tổ chức đại hội đều phát huy được 
dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, đoàn kết nội 
bộ; bảo đảm các yêu cầu, nguyên tắc theo 
quy định cả về nội dung và nhân sự. Hầu hết 
nhân sự cấp ủy cơ sở đều trúng cử theo dự 
kiến. Các đồng chí chủ chốt cấp ủy, chính 
quyền đạt tỷ lệ phiếu cao, có 8 đảng bộ cơ 
sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp 
ủy tại đại hội đều trúng cử với số phiếu cao. 

C 

https://baotintuc.vn/chinh-tri/dang-bo-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-binh-thuan-tap-trung-nang-cao-nang-luc-lanh-dao-20200626202014417.htm
https://baotintuc.vn/chinh-tri/dang-bo-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-binh-thuan-tap-trung-nang-cao-nang-luc-lanh-dao-20200626202014417.htm
https://baotintuc.vn/chinh-tri/dang-bo-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-binh-thuan-tap-trung-nang-cao-nang-luc-lanh-dao-20200626202014417.htm
https://baotintuc.vn/chinh-tri/dang-bo-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-binh-thuan-tap-trung-nang-cao-nang-luc-lanh-dao-20200626202014417.htm
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Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận 
Dương Văn An, tất cả công việc liên quan 
đến công tác tổ chức các đại hội đều được 
tiến hành theo đúng nguyên tắc, quy trình, 
phát huy dân chủ trong Đảng, động viên sự 
tham gia đóng góp của nhân dân, tuân thủ 
nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương và cấp 
trên, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, 
đoàn kết, thống nhất. Dự kiến, Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 
2020-2025 sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 
10/2020. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung 
ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, 
biểu dương những nỗ lực của tỉnh Bình 
Thuận trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW. 
Về công tác nhân sự, đồng chí Nguyễn Xuân 
Thắng cho rằng tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu 
kỹ hướng dẫn của Trung ương; tiến hành rà 
soát công tác quy hoạch cán bộ; xử lý tốt các 
đơn thư khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh tuyên 
truyền về đại hội đảng bộ các cấp, xem đây 
là kỳ sinh hoạt chính trị quan trọng, nghiêm 
túc. 

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương 
Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trong công 
tác chuẩn bị văn kiện, báo cáo chính trị, tỉnh 
Bình Thuận cần chú ý đến điều kiện thực tế 

địa phương, qua đó cập nhật những điểm 
mới để phù hợp với thực tiễn; đánh giá toàn 
diện những khó khăn, thuận lợi để nghiên 
cứu phát huy tiềm năng, lợi thế của địa 
phương, tập trung giải quyết những khó 
khăn, vướng mắc cần tháo gỡ… Bên cạnh 
đó, báo cáo chính trị cần thể hiện rõ nét 
những thành tựu nổi bật tỉnh đã đạt được 
trong nhiệm kỳ qua, chú trọng những nét đổi 
mới, sáng tạo và kết quả đạt được trong 
nhiệm kỳ… 

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đoàn 
công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
đã đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường 
Đức Thắng, thành phố Phan Thiết. Sau buổi 
làm việc với Tỉnh ủy Bình Thuận, Đoàn công 
tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh 
hùng Nguyễn Thị Đặng (thành phố Phan 
Thiết) và Anh hùng Lực lượng vũ trang 
Phạm Thị Mai (huyện Hàm Thuận Bắc). 

 

Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn/.- 
2020 (ngày 4 tháng 6) 

https://baotintuc.vn/thoi-su/doan-cong-
tac-ban-bi-thu-trung-uong-dang-lam-viec-

voi-tinh-binh-thuan-
20200604194056322.htm

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

ĐỒNG LOẠT TỔ CHỨC “NGÀY THỨ BẢY TÌNH NGUYỆN 
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO DÂN” 

áng thứ bảy, ngày 20/6, "Ngày thứ 
bảy tình nguyện giải quyết thủ tục 
hành chính cho dân” đã được nhiều 

cơ sở Đoàn của Bình Thuận đồng loạt tổ 
chức. 

 

“Nhanh, gọn, thuận lợi” là mục tiêu đặt ra 
trong “Ngày thứ bảy tình nguyện”, qua đó đã 
giúp đỡ, tư vấn cho người dân về thủ tục 
hành chính trên các lĩnh vực: đất đai, xây 
dựng, pháp luật, đăng ký kinh doanh … 

Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ 
tục hành chính cho nhân dân là hoạt động ý 
nghĩa của tuổi trẻ Bình Thuận góp phần phát 
huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ 
trẻ sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân 
dân về cải cách hành chính, góp phần xây 
dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch. 

 

S 

https://baotintuc.vn/thoi-su/doan-cong-tac-ban-bi-thu-trung-uong-dang-lam-viec-voi-tinh-binh-thuan-20200604194056322.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/doan-cong-tac-ban-bi-thu-trung-uong-dang-lam-viec-voi-tinh-binh-thuan-20200604194056322.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/doan-cong-tac-ban-bi-thu-trung-uong-dang-lam-viec-voi-tinh-binh-thuan-20200604194056322.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/doan-cong-tac-ban-bi-thu-trung-uong-dang-lam-viec-voi-tinh-binh-thuan-20200604194056322.htm
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Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa của tuổi 
trẻ Bình Thuận hưởng ứng chiến dịch thanh 

niên tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" năm 2020, 
góp phần phát huy vai trò xung kích, sáng 
tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức, chiến sĩ trẻ trong cải cách hành chính 
nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, 
góp phần đẩy mạnh phong trào “3 trách 
nhiệm” trong cán bộ, công chức trẻ Bình 
Thuận./. 

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

 (ngày 22 tháng 6) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/ky-nghi-
hong/dong-loat-to-chuc-%E2%80%9Cngay-

thu-bay-tinh-nguyen-giai-quyet-thu-tuc-
hanh-chinh-cho-dan%E2%80%9D

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

PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY TPHCM VÕ THỊ DUNG THĂM, TRAO QUÀ 
HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN VÙNG TÂM HẠN BÌNH THUẬN 

oàn công tác của Thành ủy TPHCM 
do Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung 
dẫn đầu, đã trao 500 triệu đồng cho 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận. 
Đây là món quà tình cảm của nhân dân, cán 
bộ và chiến sĩ TPHCM hỗ trợ Bình Thuận để 
chăm lo đời sống cho người dân ở vùng khô 
hạn bậc nhất cả nước.  

Ngày 2-6, đoàn công tác của Thành ủy 
TPHCM do đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí 
thư Thành ủy dẫn đầu, đã có chuyến thăm, 
động viên và tặng quà cho đồng bào tỉnh 
Bình Thuận. 

Tham gia cùng đoàn công tác của Thành 
ủy TPHCM còn có các đồng chí: Dương Văn 
An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; Bố Thị 
Xuân Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận 
và lãnh đạo các ban, ngành của địa phương. 

Tại Nhà Văn hóa thôn Dân Hiệp, xã 
Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh 
Bình Thuận), đoàn công tác đã trao 500 triệu 
đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình 
Thuận. Đây là món quà tình cảm của nhân 
dân, cán bộ và chiến sĩ TPHCM hỗ trợ tỉnh 
Bình Thuận chăm lo đời sống cho đồng bào 
địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề do 
hạn hán gây ra. 

Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy 
TPHCM trao quà cho đại diện tỉnh Bình Thuận 

Đồng chí Võ Thị Dung cùng đồng chí Dương Văn 
An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận (thứ 2 từ trái 
qua) trao tiền, quà cho bà con vùng hạn xã Thuận 
Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc 

Đ 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/ky-nghi-hong/dong-loat-to-chuc-%E2%80%9Cngay-thu-bay-tinh-nguyen-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-cho-dan%E2%80%9D
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/ky-nghi-hong/dong-loat-to-chuc-%E2%80%9Cngay-thu-bay-tinh-nguyen-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-cho-dan%E2%80%9D
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/ky-nghi-hong/dong-loat-to-chuc-%E2%80%9Cngay-thu-bay-tinh-nguyen-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-cho-dan%E2%80%9D
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/ky-nghi-hong/dong-loat-to-chuc-%E2%80%9Cngay-thu-bay-tinh-nguyen-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-cho-dan%E2%80%9D
https://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2020/crnwcqjwp/2020_06_02/dscn4889_zwwb.jpg
https://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2020/crnwcqjwp/2020_06_02/dscn4909_hnzx.jpg
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Cũng tại đây, đoàn công tác cũng đã trực 
tiếp trao 97 suất quà, mỗi phần quà trị giá 1 
triệu đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm 
cần thiết cho 97 hộ dân là gia đình chính 
sách, hộ hoàn cảnh khó khăn thuộc xã 
Thuận Hòa. Ngoài ra, đoàn cũng đã trực tiếp 
tới thăm hỏi, trao quà hỗ trợ tương tự cho 3 
hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
tại xã Thuận Hòa. 

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai 
và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, trong 
đợt nắng hạn vừa 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. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã phải ban hành Quyết định tình 
huống khẩn cấp về hạn hán, thiếu nước sinh 
hoạt (cấp độ 2) trên địa bàn. 

Đồng chí Võ Thị Dung cùng đoàn công tác đã tới 
thăm một số hộ có hoàn cảnh khó khăn 

Đồng chí Võ Thị Dung và Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận thăm nơi trữ nước của người dân vùng hạn 
Bình Thuận 

Tại huyện Hàm Thuận Bắc, ông Nguyễn 
Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND huyện cho 
biết, từ cuối năm 2019 đến giữa tháng 5-
2020, địa phương hầu như không có mưa, 
nắng nóng kéo dài đã khiến trên 23.000 
người bị thiếu nước sinh hoạt, 8.000ha cây 
thanh long bị thiếu nước tưới và cắt giảm và 
không bố trí sản xuất 8.000ha lúa trong vụ 
đông-xuân 2019-2020.  

Riêng tại xã Thuận Hòa, nơi đa phần là 
đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nắng 
hạn đã khiến gần 3.400 người bị thiếu nước 
sinh hoạt, người dân phải mua nước ngọt để 
sinh hoạt hàng ngày với giá từ 60.000-
120.000 đồng/m3. 

Người dân vùng hạn Bình Thuận vui mừng trước 
món quà nghĩa tình của chính quyền, nhân dân 
TPHCM 

Tiếp nhận món quà từ đoàn công tác 
Thành ủy TPHCM, bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận 
chia sẻ: "Bình Thuận là một trong những địa 
phương khô hạn bậc nhất cả nước. Hiện tại, 
nhiều nơi đang bị thiếu nước sản xuất, nước 
sinh hoạt trầm trọng, đặc biệt là ở những 
vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, 
đời sống rất khó khăn. Nhân dân tỉnh Bình 
Thuận rất xúc động, trân trọng trước những 
tình cảm vô cùng thân thương của nhân dân, 
cán bộ và chiến sĩ TPHCM hỗ trợ địa 
phương để vượt qua khó khăn". 

Chia sẻ với lãnh đạo và nhân dân tỉnh 
Bình Thuận, đồng chí Võ Thị Dung cho biết, 
lãnh đạo thành phố dành sự quan tâm đặc 
biệt đối với đồng bào đang chịu hạn hán tại 
một số vùng miền trong cả nước. Do vậy, 
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã quyết 

https://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2020/crnwcqjwp/2020_06_02/dscn4957_xyca.jpg
https://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2020/crnwcqjwp/2020_06_02/dscn4978_rgme.jpg
https://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2020/crnwcqjwp/2020_06_02/dscn4935_aoxl.jpg
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định tổ chức các đoàn công tác đi, đến 
những địa phương để thăm và động viên bà 
con đang chịu hạn hán, thiên tai. 

Đồng chí Võ Thị Dung ân cần thăm hỏi, động viên 
người dân vùng hạn Bình Thuận 

"Trong chuyến công tác này, chúng tôi 
làm nhiệm vụ chuyển tấm lòng của nhân 
dân, cán bộ, chiến sĩ TPHCM đến với đồng 
bào các vùng đang gặp khó khăn do hạn 
hán, thiên tai gây ra. Mặc dù tỉnh Bình Thuận 
đang gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi 
tin chắc rằng, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
Bình Thuận, toàn thể Đảng bộ, nhân dân địa 
phương sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định 
cuộc sống, đi lên làm giàu cùng với các địa 
phương của cả nước", đồng chí Võ Thị Dung 
bày tỏ. 

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

 (ngày 2 tháng 6) 

https://www.sggp.org.vn/pho-bi-thu-
thanh-uy-tphcm-vo-thi-dung-tham-trao-qua-
ho-tro-nguoi-dan-vung-tam-han-binh-thuan-

665392.html

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

THI ĐUA “3 QUYẾT TÂM” Ở TRUNG ĐOÀN BỘ BINH 812 

a đời trong những tháng năm kháng 
chiến chống Pháp (25/6/1950), suốt 
hơn 30 năm kháng Pháp, chống Mỹ 

và 10 năm giúp bạn Campuchia, Trung đoàn 
bộ binh 812, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận là 
đơn vị liên tục chiến đấu và chiến thắng. Lịch 
sử Trung đoàn là lịch sử của chiến trường 
cực Nam Trung Bộ. Tự hào với truyền thống 
“Gian lao, dũng cảm” mà Bác Hồ khen tặng 
Trung đoàn 812 trong chống Pháp và truyền 
thống 2 lần Anh hùng LLVT Nhân dân trong 
chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến 
sĩ Trung đoàn hôm nay đang ra sức thi đua 
để viết tiếp trang sử hào hùng ấy. 

Hơn 1 tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Trung 
đoàn 812 từ khung thường trực, nhận lệnh 
hành quân ra xây dựng, củng cố Trung đoàn 
ở vị trí mới tiếp nhận Trường Quân sự tỉnh 
giải thể, doanh trại khang trang hơn và bề 
thế hơn, cùng với đó là trách nhiệm, nhiệm 
vụ nhiều hơn. 

Thượng tá Đậu Trọng Bơn, Chính ủy 
Trung đoàn 812 cho biết: Chưa đầy 1 tháng, 
từ việc nhận bàn giao, củng cố lại đội hình 
biên chế, doanh trại, thực hiện nhiệm vụ 

huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công việc 
cứ liên tục, nhờ vậy mà phong trào của đợt 
thi đua cao điểm với chủ đề “3 quyết tâm” do 
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận phát 
động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ 
quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 
2025 và hành động thi đua chào mừng 70 
năm Ngày thành lập Trung đoàn 812 
(25/6/1950 – 25/6/2020) với những nội dung 
như: Thực hiện tốt chương trình của Đại hội 
Đảng các cấp quy định. Giải quyết có hiệu 
quả những vấn đề hạn chế, bất cập của cơ 
quan, đơn vị, nêu cao tinh thần cảnh giác, 
sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc. 100% cơ quan, đơn vị không để xảy 
ra vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong huấn 
luyện, vi phạm trật tự an toàn giao thông 
được đẩy lên cao, hành động qua sự miệt 
mài huấn luyện, công tác của cán bộ, chiến 
sĩ. 

Với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, huấn 
luyện quân dự bị động viên, Trung đoàn chủ 
động phối hợp với đơn vị giao nguồn, 
thường xuyên rà soát, bổ sung, biên chế đạt 
100% đấu mối đơn vị, đúng số lượng, 

R 

https://www.sggp.org.vn/pho-bi-thu-thanh-uy-tphcm-vo-thi-dung-tham-trao-qua-ho-tro-nguoi-dan-vung-tam-han-binh-thuan-665392.html
https://www.sggp.org.vn/pho-bi-thu-thanh-uy-tphcm-vo-thi-dung-tham-trao-qua-ho-tro-nguoi-dan-vung-tam-han-binh-thuan-665392.html
https://www.sggp.org.vn/pho-bi-thu-thanh-uy-tphcm-vo-thi-dung-tham-trao-qua-ho-tro-nguoi-dan-vung-tam-han-binh-thuan-665392.html
https://www.sggp.org.vn/pho-bi-thu-thanh-uy-tphcm-vo-thi-dung-tham-trao-qua-ho-tro-nguoi-dan-vung-tam-han-binh-thuan-665392.html
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chuyên nghiệp quân sự, 70% là đảng viên. 
Hàng năm, Trung đoàn có những giải pháp 
thiết thực, phù hợp, hiệu quả trong quản lý, 
tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động 
viên theo phương châm thiết thực, vững 
chắc, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm sẵn 
sàng chiến đấu khi có lệnh động viên, huấn 
luyện sát tình hình nhiệm vụ của từng đối 
tượng và địa phương nơi quân nhân sinh 
sống. 

Huấn luyện chiến thuật cho dân quân thường trực 

Thượng tá Phạm Đức Lai, Trung đoàn 
trưởng Trung đoàn bộ binh 812 cho biết: 
Nhờ sự quan tâm, đầu tư của Bộ CHQS tỉnh, 

Trung đoàn đang tập trung xây dựng sân 
chào cờ, đường băng duyệt đội ngũ, biển 
bảng, pa nô tuyên truyền, trồng cây xanh. 
Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh đang đến gần, 
nên cán bộ, chiến sĩ tập trung làm để kịp 
chào mừng đại hội. Năm nay Trung đoàn kỷ 
niệm 70 năm ngày thành lập, nên đơn vị 
phát động và xây dựng chương trình hoạt 
động sôi nổi, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ đều 
đăng ký công trình, phần việc, mô hình để 
chào mừng. Hiện nay đơn vị đang huấn 
luyện đại đội dân quân thường trực; bảo 
đảm, phục vụ lớp bồi dưỡng KTQP - AN 
khóa 68; đoàn vận động viên của đơn vị 
đang luyện tập để tham gia hội thao quân 
sự, quốc phòng, thế nhưng ai cũng phấn 
khởi, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ của 
mình, quyết tâm lập thành tích cao nhất chào 
mừng đại hội và 70 năm Ngày thành lập 
Trung đoàn 812. 

Duy Thỉnh // https://baoquankhu7.vn.- 
2020 (ngày 28 tháng 6) 

https://baoquankhu7.vn/thi-dua-3-quyet-
tam-o-trung-doan-bo-binh-812--862801725-

0018639s35010gs 

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

THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY QUÂN KHU THÔNG QUA VĂN KIỆN 
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 10/6/2020, Ban Thường vụ Đảng 
ủy Quân khu 7 tổ chức thông qua văn 
kiện Đại hội Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh 

Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trung 
tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, 
Chính ủy Quân khu chủ trì thông qua. Dự hội 
nghị có Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó 
Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Thái 
Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân 
khu và các cơ quan chức năng Quân khu. 

Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã báo cáo mọi 
công tác chuẩn bị cho đại hội, thông qua Báo 
cáo chính trị trung tâm, báo cáo kiểm điểm 
của Đảng ủy Quân sự tỉnh, phương án xây 
dựng nhân sự bầu vào Ban Chấp hành Đảng 
bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhân 
sự bầu bí thư, phó bí thư Đảng ủy Quân sự 
tỉnh, nhân sự bầu phó Chủ nhiệm Ủy ban 
kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh và nhân sự 

bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu 
Quân khu lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Thiếu tướng Đặng Văn hùng, Phó Tham mưu 
trưởng Quân khu đóng góp ý kiến 

Các đại biểu đóng góp cho chỉ huy đơn vị 
một số nội dung cần chỉnh sửa như: Bố trí 
các mốc thời gian phù hợp hơn, biện pháp 

N 

https://baoquankhu7.vn/thi-dua-3-quyet-tam-o-trung-doan-bo-binh-812--862801725-0018639s35010gs
https://baoquankhu7.vn/thi-dua-3-quyet-tam-o-trung-doan-bo-binh-812--862801725-0018639s35010gs
https://baoquankhu7.vn/thi-dua-3-quyet-tam-o-trung-doan-bo-binh-812--862801725-0018639s35010gs


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 6 năm 2020                           __             -16- 
 

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

thực hiện trong nhiệm kỳ tới cần cụ thể, chi 
tiết, tránh tình trạng chung chung.  

 
Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận báo cáo công tác chuẩn bị 
Đại hội 

 
Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 
kết luận thông qua 

 

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư 
Đảng ủy, Chính ủy Quân khu ghi nhận sự 
chuẩn bị chu đáo của đơn vị, đánh giá cao 
kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 
6 tháng đầu năm. 

Đồng chí Chính ủy Quân khu lưu ý đơn vị 
đây là văn kiện quan trọng nên cần đầu tư 
về hàm lượng, dung lượng cho tương xứng; 
Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy thì phải tập 
trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế; đề 
xuất rõ các biện pháp khắc phục. Trong 
phần báo cáo về đặc điểm tình hình phải nêu 
bật được đặc điểm tình hình của địa bàn tỉnh 
Bình Thuận, bên cạnh những mặt làm được, 
báo cáo khuyết điểm, nguyên nhân rõ ràng, 
cụ thể. Chỉ huy đơn vị nghiêm túc tiếp thu 
những ý kiến đóng góp của đại biểu, kết luận 
của Thường vụ Đảng ủy Quân khu bổ sung, 
hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, bảo đảm tổ 
chức đại hội mẫu mực, tiêu biểu và thành 
công tốt đẹp. 

Bá Phúc // https://baoquankhu7.vn/.- 
2020 (ngày 10 tháng 6) 

https://baoquankhu7.vn/thuong-vu-dang-
uy-quan-khu-thong-qua-van-kien-dai-hoi-

dang-bo-tinh-binh-thuan-2138122047-
0018397s34010gs

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

BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN 500 KV 

BND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành 
Quyết định phê duyệt “Đề án bảo 
đảm an ninh, trật tự hệ thống truyền 

tải điện 500 kV trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận”. 

Hệ thống truyền tải điện 500 kV qua Bình Thuận 
kết nối điện năng của các nhà máy nhiệt điện, tại 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân với hệ thống lưới 
điện quốc gia. 

Hệ thống truyền tải điện 500 kV là công 
trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội và 
an ninh, quốc phòng. Tại Bình Thuận, Hệ 
thống truyền tải điện 500 kV do Truyền tải 
điện Bình Thuận (thuộc Công ty Truyền tải 
điện 3) quản lý và vận hành gồm: Một Trạm 
biến áp 500 kV Vĩnh Tân và ba đường dây 
mạch kép 500 kV là: đường dây 500 kV Vĩnh 
Tân - Vĩnh Tân 4, thuộc xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong; hai đường dây 500 kV song 
song nhau: Vĩnh Tân - Sông Mây và Vĩnh 
Tân rẽ Sông Mây - Tân Uyên cùng đi qua 28 
xã thuộc năm huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, 
Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm 
Tân. 

Tổng chiều dài của ba đường dây là 
320,693 km. Hệ thống truyền tải điện 500 kV 
qua địa bàn Bình Thuận có mục tiêu kết nối, 

U 
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giải phóng điện năng của bốn dự án Nhà 
máy Nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân với hệ thống lưới điện quốc gia. 

Mục tiêu của Đề án là phát huy sức mạnh 
tổng thể của cả hệ thống chính trị và toàn 
dân tham gia vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh, 
trật tự hệ thống truyền tải điện 500 kV trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận. Nâng cao chất 
lượng công tác dự báo, nắm chắc tình hình 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ 
động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm 
thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá 
của các thế lực thù địch, phản động xâm 
phạm đến an ninh, trật tự của hệ thống 

truyền tải điện 500kV, bảo đảm sự vận hành 
an toàn, cung cấp điện liên tục và ổn định 
của hệ thống truyền tải điện 500 kV trong 
mọi tình huống. Phòng ngừa, phát hiện, đấu 
tranh, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, 
không để xâm phạm đến sự an toàn và vận 
hành của hệ thống truyền tải điện 500 kV. 

Đình Châu // 
https://www.nhandan.com.vn/.- 2020 

(ngày 9 tháng 6) 

https://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-
tuc/item/44796502-bao-dam-an-ninh-trat-tu-

he-thong-truyen-tai-dien-500-kv.html 

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

BÌNH THUẬN DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG KHU DÂN CƯ - 
DỊCH VỤ DU LỊCH - GIẢI TRÍ RỘNG 868HA  

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có 
Quyết định 1373 phê duyệt đồ án quy 
hoạch chung xây dựng khu dân cư - 

dịch vụ du lịch - giải trí tại xã Hồng Phong và 
Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.  

Bình Thuận duyệt quy hoạch chung khu dân cư - 
dịch vụ du lịch - giải trí rộng 868ha (ảnh minh họa) 

Theo phê duyệt, diện tích lập quy hoạch 
khu dân cư khoảng 868ha, dự báo dân số 
khoảng 45.000 người. 

Dự án khu dân cư được chia thành 2 giai 
đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 (năm 2020 - 2030), 
triển khai xây dựng các công trình hạ tầng 
kỹ thuật như: đường giao thông, trạm xử lý 
nước thải, trạm bơm cấp nước, hồ điều hòa, 
trạm điện; công trình kiến trúc cảnh quan 
gồm: khu phức hợp trung tâm, khu công 
cộng - thương mại dịch vụ, khu công viên 
cây xanh hồ Bàu Nổi; các công trình hạ tầng 
xã hội: trường học, bệnh viện, nhà văn hóa... 

Giai đoạn 2 (từ năm 2031 - 2045) sẽ đầu 
tư xây dựng các hạng mục còn lại, hình 
thành khu dân cư - dịch vụ du lịch - giải trí tại 
xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Nguồn lực 
thực hiện chủ yếu kêu gọi, thu hút đầu tư, 
huy động từ các nguồn vốn ngoài ngân sách. 

Khu dân cư - dịch vụ du lịch giải trí tại 
huyện Bắc Bình có phía đông giáp đường 
ĐT.716; phía tây giáp các dự án điện gió, 
điện mặt trời; phía nam giáp các dự án du 
lịch ven biển; phía bắc giáp đường ĐT.715. 

Các khu vực chức năng chính dự án gồm 
đất ở kết hợp thương mại dịch vụ được bố 
trí tiếp giáp các khu đất công cộng (giữa 
đường quy hoạch D1 và D2) và dọc theo trục 
đường chính Bắc - Nam (nối tiếp với đường 
N8), trong đó có quỹ đất tái định cư kết hợp 
kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch, tạo thành 
các khu thương mại. Khu đất ở kết hợp 
thương mại dịch vụ tối đa 5 tầng. 

Đất ở chung cư được bố trí phía bắc 
đường D1, dự kiến dành cho lượng người 
lao động nhập cư phục vụ tại các trung tâm 
du lịch; xây dựng nhà ở loại hình chung cư 
với những công trình kiến trúc cao tầng. Khu 
đất ở chung cư tối đa 9 tầng. 

Đất ở biệt thự, nhà vườn, liền kề được bố 
trí phía bắc các dự án du lịch khu ven biển 
Suối Nước - Hòa Thắng (tiếp giáp với đường 
quy hoạch D2), ven hồ Bàu Nổi và các hồ 

C 
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nhân tạo, gồm các loại hình biệt thự nghỉ 
dưỡng. Khu đất ở biệt thự, nhà vườn tối đa 
3 tầng. 

Khu dịch vụ công cộng được bố trí quỹ đất 
xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, 
thương mại dịch vụ phục vụ nhu cầu của 
nhân dân như: văn phòng, hành chính, bưu 
điện, nhà văn hóa, thư viện, khách sạn, 
trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại... 
với mật độ xây dựng gộp tối đa 40%. Tầng 
cao tối đa 15 tầng. 

Khu du lịch được bố trí khu vực phía tây 
khu quy hoạch, khu vực ven hồ Bàu Nổi và 
một phần thuộc khu ven biển Suối Nước - 
Hòa Thắng. Khu này sẽ là nơi xây dựng các 
công trình nghỉ dưỡng sinh thái, resort, 
khách sạn hiện đại đáp ứng nhu cầu giao lưu 
văn hóa, vui chơi giải trí cộng đồng, vui chơi 

giải trí khám phá biển đảo; nghỉ dưỡng, lưu 
trú dài ngày của nhiều đối tượng du khách... 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện 
Bắc Bình phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức 
triển khai công bố, thông báo công khai quy 
hoạch chung xây dựng được phê duyệt. 
Đồng thời, quản lý hồ sơ quy hoạch xây 
dựng được phê duyệt; thông báo, cung cấp 
thông tin về quy hoạch, kiến trúc cho các tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu. 

Lệ Chi // https://vietnamfinance.vn.- 2020 
(ngày 22 tháng 6) 

https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-
duyet-quy-hoach-chung-khu-dan-cu-dich-

vu-du-lich-giai-tri-rong-868ha-
20180504224240119.htm

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

BÌNH THUẬN MUỐN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP - 
DỊCH VỤ - ĐÔ THỊ BECAMEX VSIP GẦN 5.000HA 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cam 
kết trong thời gian tới tỉnh sẽ chủ 
động chỉ đạo các sở ngành, địa 

phương có liên quan và chủ đầu tư đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện dự án khu công 
nghiệp - dịch vụ - đô thị Becamex VSIP Bình 
Thuận. 

Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị Bình 
Dương của Becamex 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận vừa có buổi 
làm việc với đoàn công tác tỉnh Bình Dương 
và nhà đầu tư về việc triển khai dự án khu 
công nghiệp - dịch vụ - đô thị Becamex VSIP 
Bình Thuận.  

Dự án này của Tổng công ty Đầu tư và 
Phát triển công nghiệp (Tổng công ty 
Becamex IDC), được đăng ký thực hiện trên 

địa bàn Hàm Tân và một phần địa bàn thị xã 
La Gi. 

Mục đích của dự án là hình thành và phát 
triển một vùng đô thị gắn kết hài hòa giữa 
công nghiệp và dịch vụ đô thị, thúc đẩy 
không gian đô thị và kinh tế - xã hội khu vực 
ven biển phía nam tỉnh Bình Thuận; đảm bảo 
phù hợp, hài hòa và gắn với quy hoạch 
chung của huyện Hàm Tân và thị xã La Gi. 

Dự án được UBND tỉnh Bình Thuận thống 
nhất tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các 
thủ tục triển khai thông qua bản thỏa thuận 
ghi nhớ tại hội nghị xúc tiến đầu tư Bình 
Thuận diễn ra vào cuối tháng 9/2019. 

Tại hội nghị, chủ đầu tư đã báo cáo tình 
hình và kế hoạch triển khai dự án. Theo đó 
dự án có quy mô diện tích lên đến 4.984ha 
thông qua phân kỳ đầu tư: giai đoạn 1 (2020 
- 2023) với 715ha, giai đoạn 2 (2021 - 2030) 
sẽ đầu tư phần diện tích còn lại là 4.269ha.  

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Nam, Bí 
thư Tỉnh ủy Bình Dương nhấn mạnh dự án 
khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Becamex 
VSIP Bình Thuận thành công có ý nghĩa vô 
cùng quan trọng thể hiện mối quan hệ ngày 
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càng mật thiết giữa tỉnh Bình Dương và Bình 
Thuận. 

Về phía tỉnh Bình Thuận, Bí thư Tỉnh ủy 
Nguyễn Mạnh Hùng cơ bản thống nhất với 
mục đích, quy mô, kế hoạch thực hiện dự án 
và đánh giá cao tiến độ triển khai thực hiện 
dự án của chủ đầu tư và các đơn vị có liên 
quan trong thời gian qua. 

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là dự án 
then chốt nhằm thúc đẩy khu vực phía nam 
của tỉnh Bình Thuận phát triển. Ông Nguyễn 
Mạnh Hùng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các 
sở, ban, ngành và địa phương có liên quan 
sớm điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất cho phù hợp; chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất lúa; giải quyết các dự án chồng 
lấn; thành lập Ban chỉ đạo để theo dõi, đôn 
đốc tiến độ thực hiện dự án… Quá trình lập 
các thủ tục đầu tư phải tuân theo các khâu, 
các bước, đảm bảo đúng trình tự theo quy 
định của pháp luật. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai cam 

kết trong thời gian tới tỉnh sẽ chủ động chỉ 
đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan 
và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
dự án này. 

Vào tháng 2 vừa qua, Becamex IDC 
đã thông qua việc góp vốn thành lập công ty 
cổ phần để triển khai thực hiện dự án khu 
công nghiệp – dịch vụ - đô thị Becamex VSIP 
Bình Thuận. Công ty thành lập mới dự kiến 
có tên Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển 
Công nghiệp Đông Sài Gòn. 

Ngành nghề kinh doanh chính là kinh 
doanh bất động sản và phát triển khu công 
nghiệp. Vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng. 
Vốn điều lệ công ty được tăng theo quy mô 
đầu tư dự án, trong đó vốn góp của 
Becamex luôn đảm bảo ở mức 30%. 

Lệ Chi // https://vietnamfinance.vn/.- 
2020 (ngày 8 tháng 6) 

https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-
muon-day-nhanh-tien-do-du-an-khu-cong-
nghiep-dich-vu-do-thi-becamex-vsip-gan-

5000ha-20180504224239559.htm

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

ĐẨY NHANH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 3 TUYẾN CAO TỐC 
QUA BÌNH THUẬN 

ông tác giải phóng mặt bằng 3 tuyến 
cao tốc qua Bình Thuận đang được 
triển khai gấp rút để bàn giao toàn bộ 

mặt bằng. 

Một đoạn QL1 qua huyện Hàm Tân (Bình Thuận). 

Ngày 20/6, thông tin từ Sở GTVT tỉnh 
Bình Thuận cho biết, đến nay tiến độ giải 
phóng mặt bằng (GPMB) 3 đoạn cao tốc Bắc 
- Nam qua địa bàn tỉnh đã chi trả tiền bồi 
thường đạt 92,3%. Tổng vốn đã giải ngân 

đến nay đạt hơn 1.423 tỷ đồng/2.018 tỷ 
đồng, chiếm tỷ lệ 71% vốn được bố trí. 

Cụ thể, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo tỉnh đã 
bàn giao cho các Ban QLDA (Bộ GTVT) đạt 
80,69 ha/80,72 ha đạt 99,96%, Vĩnh Hảo - 
Phan Thiết đạt 92,4%. Đoạn Phan Thiết - 
Dầu Giây đã bàn giao 330,4 ha/365,89 ha, 
đạt 90,3%. 

Dự án cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Bình 
Thuận có 3 phân đoạn cao tốc phía Đông 
gồm: Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan 
Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây có tổng chiều 
dài hơn 160km nên khối lượng GPMB rất 
lớn. Các tuyến cao tốc 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. 

Ông Nguyễn Hữu Trung, Phó giám đốc 
Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cho biết, đến nay 
đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 

C 
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tái định cư đạt 100% hồ sơ; đã chi trả tiền 
bồi thường cho 2.476/2.683 hồ sơ, chiếm tỷ 
lệ 92,3%. “Các khu tái định cư tại các huyện 
Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận 
Nam đang được khẩn trương thi công các 
hạng mục công trình giao thông. Các huyện 
đang tổ chức bốc thăm đất tái định cư hoàn 
thiện các thủ tục giao đất cho người dân”, 
ông Trung cho hay. 

Hôm qua (19/6), Quốc hội đã chính thức 
thông qua nghị quyết chuyển đổi 3 dự án cao 
tốc Mai Sơn - QL 45 (kết nối Ninh Bình và 
Thanh Hóa) và 2 đoạn tuyến qua tỉnh Bình 

Thuận gồm: Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan 
Thiết - Dầu Giây trên tuyến cao tốc Bắc - 
Nam phía Đông từ phương thức đối tác công 
- tư (PPP) sang đầu tư công. Quốc hội cũng 
đồng ý bổ sung vốn không quá 23.461 tỉ 
đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước để 
đầu tư 3 dự án này. 

Vĩnh Phú // 
https://www.baogiaothong.vn/.- 2020 

(ngày 20 tháng 6) 

https://www.baogiaothong.vn/day-nhanh-
giai-phong-mat-bang-3-tuyen-cao-toc-qua-

binh-thuan-d469477.html

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

KHÁNH THÀNH CỤM NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP 
HÀM KIỆM 1 (BÌNH THUẬN) 

áng 20/6, tại Khu công nghiệp Hàm 
Kiệm 1, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Cụm 

nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 
đã chính thức được khánh thành giai đoạn 1 
và đi vào sử dụng 132 căn nhà ở xã hội. 

Đây là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn 
nhất tỉnh Bình Thuận dành cho công nhân 
viên làm việc tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm 
1 và người dân có thu nhập thấp trong khu 
vực. 

Khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 

(giai đoạn 1) đã được xây dựng hoàn thành.  

Cụm nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hàm 
Kiệm 1 được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp 
thuận đầu tư, giao cho Công ty cổ phần tư 
vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng 
Quân Bình Thuận làm chủ đầu tư. Dự án 
được khởi công xây dựng năm 2019 trên 
diện tích đất 13,5 ha với tổng vốn đầu tư hơn 
900 tỷ đồng bao gồm 955 căn nhà liền kề có 

thiết kế 1 trệt 1 lầu và hơn 200 căn hộ chung 
cư. 

Dự kiến giai đoạn 2 sẽ hoàn thành 267 
căn vào quý 3/2020 và giai đoạn 3 với 273 
căn vào quý 2/2021. Mục tiêu đến năm 2022, 
hoàn thành dự án và hướng đến mục tiêu ổn 
định đời sống cho khoảng 4.000 lao động 
đang làm việc tại khu công nghiệp và người 
dân trong khu vực này. 

Ngoài ra, nhằm phục vụ tối đa nhu cầu 
sinh hoạt tại chỗ của người dân, phía chủ 
đầu tư còn xây dựng các tiện ích nội khu 
như: trung tâm thương mại Nam Phan Thiết, 
nhà trẻ, khu sinh hoạt công cộng, công 
viên… 

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Tuấn 
Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận cho biết: trong những năm qua, 
tỉnh Bình Thuận đã tập trung hỗ trợ các chủ 
đầu tư phát triển các dự án nhà ở, đặc biệt 
là các dự án nhà ở xã hội, nhằm mang lại 
quỹ nhà ở cho người lao động và công nhân 
làm việc tại các khu công nghiệp; người có 
thu nhập thấp; cán bộ công chức, viên 
chức… 

Dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hàm 
Kiệm 1 đi vào hoạt động không chỉ mang lại 
quỹ nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu của 
người lao động trong khu công nghiệp và 
các đối tượng được mua, thuê theo quy định 
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mà còn là dự án nhà ở đầu tiên ở Bình 
Thuận được đầu tư đồng bộ các tiện ích nội 
khu, nâng cao chất lượng cuộc sống của 
người dân. 

Dịp này, Công ty cổ phần tư vấn Thương 
mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận 
đã trao 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học 
2 xã Hàm Mỹ và Hàm Kiệm, huyện Hàm 
Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận). 

Cùng trong sáng nay, Công ty cổ phần tư 
vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng 
Quân Bình Thuận đã tổ chức khởi công xây 
dựng Trung tâm thương mại Nam Phan 
Thiết. Dự án bao gồm 64 ki ốt và 154 sạp 
thương mại sẽ góp phần đáp ứng ngay tại 

chỗ nhu cầu mua sắm, cung ứng sản phẩm 
dịch vụ ngày càng cao của người dân. 

Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 có diện tích 
hơn 132 ha được quy hoạch và đầu tư đồng 
bộ về hạ tầng, nằm trong khu vực có nguồn 
lao động dồi đào. Hiện nay tỷ lệ lấp đầy toàn 
khu đạt khoảng 50% với khoảng 4.000 lao 
động làm việc tại các công ty, xí nghiệp, nhà 
máy. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn/.- 2020 
(ngày 20 tháng 6) 

https://baotintuc.vn/bat-dong-san/khanh-
thanh-cum-nha-o-xa-hoi-tai-khu-cong-

nghiep-ham-kiem-1-binh-thuan-
20200620141208555.htm

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

KHỞI CÔNG GÓI THẦU SỐ 8 DỰ ÁN NẠO VÉT LUỒNG 
HÀNG HẢI PHAN THIẾT 

ự án nạo vét luồng hàng hải Phan 
Thiết được triển khai, đảm bảo cho 
tàu khách và tàu hàng tải trọng đến 

1.000 tấn hành hải an toàn. 

Dự án nạo vét luồng hàng hải Phan Thiết khi hoàn 
thành sẽ góp phần phát triển KT-XH tỉnh Bình 
Thuận, trong đó có tuyến vận tải từ bờ ra đảo 
Phan Thiết - Phú Quý 

Cục Hàng hải VN cho biết vừa khởi công 
gói thầu số 08 thuộc công trình nạo vét luồng 
hàng hải Phan Thiết cho tàu biển 1.000 tấn 
với tổng mức đầu tư hơn 27 tỷ đồng. 

Dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét 
luồng hàng hải Phan Thiết được Cục Hàng 
hải VN phê duyệt tại Quyết định số 111 ngày 
28/1/2019 và điều chỉnh tại Quyết định số 
697 ngày 19/5/2020. Dự án có bề rộng luồng 
45m, cao độ nạo vét đáy luồng -4,1m. 

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Cục trưởng 
Cục Hàng hải VN cho biết, việc triển khai Dự 

án đầu tư xây dựng công trình nạo vét luồng 
hàng hải Phan Thiết nhằm đáp ứng cho tàu 
khách và tàu hàng có trọng tải 1.000 DWT 
hành hải ra, vào các bến cảng khu vực Phan 
Thiết, Bình Thuận an toàn với tần suất khai 
thác lên tới 97%. “Dự án khi đưa vào khai 
thác sẽ góp phần phát triển KT-XH tỉnh Bình 
Thuận, trong đó có tuyến vận tải từ bờ ra đảo 
Phan Thiết - Phú Quý”, ông Việt nói. 

Phó Cục trưởng Nguyễn Đình Việt cũng 
đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận cùng các cơ 
quan chức năng địa phương phối hợp, tạo 
điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, Ban 
Quản lý dự án, nhà thầu thi công và các đơn 
vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công để 
bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. 

Trước đó, tại Văn bản số 13925 ngày 
30/12/2017 của Văn phòng chính phủ, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chủ 
trương giao Bộ GTVT sử dụng nguồn vượt 
thu phí bảo đảm an toàn hàng hải để thực 
hiện dự án. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã phê 
duyệt chủ trương đầu tư Dự án này tại Quyết 
định số 1348 ngày 27/6/2018. 

Ngay sau khi Dự án đầu tư xây dựng công 
trình nạo vét luồng hàng hải Phan Thiết cho 
tàu biển 1.000 tấn được phê duyệt, cơ quan 
quản lý nhà nước về hàng hải đã tổ chức 
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phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 
công trình, thực hiện lựa chọn nhà thầu các 
gói thầu thi công, tư vấn giám sát, nhà thầu 
thực hiện rà phá bom mìn vật nổ và các gói 
thầu liên quan. 

Tuy nhiên, do gặp khó khăn về kế hoạch 
giao vốn, dự toán thực hiện cho công trình, 
đến nay Cục Hàng hải VN tiếp tục khởi động 

lại dự án, tuân thủ nghiêm các quy định của 
pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng. 

Ngọc Hân // 
https://www.baogiaothong.vn/.- 2020 

(ngày 19 tháng 6) 

https://www.baogiaothong.vn/khoi-cong-
goi-thau-so-8-du-an-nao-vet-luong-hang-

hai-phan-thiet-d469429.html

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

KHÔNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH RỪNG PHÒNG HỘ GIAO CHO 
DỰ ÁN DU LỊCH 

iữ nguyên hiện trạng, không cho tác 
động vào diện tích rừng phòng hộ, 
chỉ có thể xem xét cho chủ trương 

phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng.  

Ngày 18-6, nguồn tin của PLO cho biết, 
thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận vừa có 
thông báo kết luận đối với các dự án chuyển 
mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích 
khác mà UBND tỉnh này đã có công văn xin 
ý kiến. 

 
Rừng phòng hộ Tuy Phong có hàng chục năm 
tuổi, mật độ dày, có tác dụng chống xói lở bờ 
biển. 

Theo đó, sau khi nghe báo cáo và các ý 
kiến tham gia, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo khảo sát kỹ lưỡng hiện 
trạng rừng tại khu vực xin chuyển đổi mục 
đích của Dự án khu tổ hợp khách sạn cao 
cấp Utisys (thuộc địa bàn hành chính xã 
Bình Thạnh, huyện Tuy Phong) để báo cáo 
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào thời 
điểm thích hợp. 

Thường trực Tỉnh ủy cũng đặc biệt lưu ý 
chỉ cho chuyển cho chuyển mục đích rừng 
sản xuất và rừng trồng có nguồn gốc từ ngân 
sách nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng; đồng 
thời giữ nguyên hiện trạng, không cho tác 
động vào diện tích rừng phòng hộ, chỉ có thể 

xem xét cho chủ trương phát triển du lịch 
sinh thái dưới tán rừng. 

Đối với các dự án còn lại, đề nghị UBND 
tỉnh chỉ đạo thực hiện đầy đủ về trình tự, thủ 
tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang 
mục đích khác theo đúng quy định của 
Chính phủ. 

Ngày 4-6, PLO có bài viết “Sẽ cấp gần 15 
ha rừng phòng hộ cho một dự án du lịch”. 
Bài báo phản ảnh Sở NN&PTNT, UBND tỉnh 
Bình Thuận đang chuẩn bị hồ sơ trình 
Thường trực Tỉnh ủy thông qua chủ trương 
chuyển hơn 110 ha rừng sang mục đích sử 
dụng khác để thực hiện tám công trình, dự 
án. 

Trong số diện tích này có gần 75 hecta 
rừng trồng và hơn 25 hecta rừng phòng hộ. 
Trong số hơn 25 hecta rừng phòng hộ sẽ 
chuyển cho dự án thì có đến gần 15 ha sẽ 
được chuyển cho dự án khu tổ hợp khách 
sạn cao cấp Utisys thuộc địa bàn hành chính 
xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong. 

Dự án nói trên do Công ty TNHH Utisys 
Việt Nam làm chủ đầu tư. Công ty này thành 
lập vào năm 2010 và có trụ sở chính tại khu 
vực trại lưới, thôn 1, xã Bình Thạnh, huyện 
Tuy Phong, Bình Thuận. Vốn điều lệ của 
công ty này là 370,8 tỉ đồng và ông Vladislas 
Zhuchkov – Quốc tịch Liên bang Nga làm 
chủ tịch công ty. 

Được biết tổng quy mô dự án có diện tích 
hơn 73 ha, ngoài rừng phòng hộ ven biển 
còn có gần 50 ha là rừng sản xuất. Dự án 
được quy hoạch nhiều loại hình dịch vụ như: 
Khu biệt thự, khách sạn, nhà hàng, khu trung 

G 

https://www.baogiaothong.vn/khoi-cong-goi-thau-so-8-du-an-nao-vet-luong-hang-hai-phan-thiet-d469429.html
https://www.baogiaothong.vn/khoi-cong-goi-thau-so-8-du-an-nao-vet-luong-hang-hai-phan-thiet-d469429.html
https://www.baogiaothong.vn/khoi-cong-goi-thau-so-8-du-an-nao-vet-luong-hang-hai-phan-thiet-d469429.html
https://plo.vn/tags/IDMgTG_huqFpIFLhu6tuZw==/3-loai-rung.html
https://image.plo.vn/w800/uploaded/2020/yqdxwpwjv/2020_06_18/rungphongho_vsio.jpg
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tâm hội nghị và triển lãm quốc tế, trung tâm 
vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời, khu 
thể thao, spa và các loại hình giải trí thể 
thao... đáp ứng khoảng 3.788 người. Trong 
đó, diện tích xây biệt thự lên tới 3,6 ha. 

Dự án được UBND tỉnh Bình Thuận cấp 
giấy chứng nhận đầu tư trong năm 2010 và 
cấp thay đổi lần thứ nhất vào tháng 4-2012. 
Theo cam kết, kể từ ngày được cấp giấy 
chứng nhận đầu tư và bàn giao đất tại thực 
địa, dự án phải được triển khai, hoàn thành 
và đưa vào hoạt động kinh doanh năm 2017. 
Tuy nhiên đến năm 2018, dự án mới chỉ thực 
hiện công tác đo đạc bản đồ, rà phá bom 
mìn, bồi thường được hai hộ dân và còn 
vướng bốn hộ (khoảng 2,5 ha). 

Ngoài ra, chủ đầu tư có hoàn chỉnh hồ sơ 
trồng rừng thay thế, hoàn chỉnh hồ sơ phê 
duyệt giá trị rừng trồng nằm trên khu đất dự 
án và đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê 
duyệt, tuy nhiên vẫn còn một khoản tiền 
chưa nộp theo thông báo của Cục Thuế Bình 
Thuận… 

Sau đó, chủ đầu tư xin gia hạn tiến độ dự 
án thêm 6 tháng (đến cuối tháng 12-2018) 
để thực hiện các thủ tục liên quan. UBND 
tỉnh Bình Thuận đồng ý gia hạn; đồng thời 
cho biết đây là lần gia hạn cuối cùng. Nếu 
quá thời hạn mà chủ đầu tư không thực hiện 
hoặc thực hiện không đúng theo tiến độ cam 
kết, UBND tỉnh sẽ thu hồi dự án và không 
giải quyết bất cứ lý do khiếu kiện gì của chủ 
đầu tư. 

Như vậy, đây là dự án du lịch có nhiều ý 
kiến trái chiều bởi 10 năm qua vẫn chưa khởi 
công xây dựng. UBND tỉnh Bình Thuận đã 
gia hạn nhiều lần thậm chí đã ra “tối hậu thư” 
sẽ thu hồi từ hai năm trước. Thế nhưng dự 
án này không những không bị thu hồi mà nay 
còn có chủ trương được cấp cả rừng phòng 
hộ ven biển để làm khu du lịch và xây biệt 
thự. 

Được biết, hồ sơ này sau khi có ý kiến 
thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh Bình Thuận sẽ lập thủ tục trình HĐND 
tỉnh để cho phép chuyển đổi diện tích rừng 
nêu trên. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, rừng phi lao 
phòng hộ ven biển ở xã Bình Thạnh, huyện 
Tuy Phong có hàng chục năm tuổi được 
trồng với mật độ dày đặc, đan xen nhau trở 
thành một “lá chắn” xanh bảo vệ bờ biển này 
không bị xói lở nhiều năm qua. 

Một lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Thuận đã cám 
ơn bài phản biện, góp ý của báo Pháp Luật 
TP.HCM về vụ việc này. Như vậy sau thông 
báo này, gần 15 ha rừng phòng hộ ven biển 
ở Tuy Phong sẽ được giữ lại và không được 
tác động, chuyển sang mục đích khác. 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2020 
(ngày 18 tháng 6) 

https://plo.vn/do-thi/moi-truong/khong-
chuyen-muc-dich-rung-phong-ho-giao-cho-

du-an-du-lich-919314.html

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

NGÀNH CÔNG THƯƠNG BÌNH THUẬN DUY TRÌ ỔN ĐỊNH 
QUA “BÃO” DỊCH 

 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng 
của dịch bệnh, nhiều hoạt động kinh tế, 
xã hội bị gián đoạn, gặp khó khăn, 

song hoạt động ngành Công Thương vẫn 
duy trì ổn định và phát triển.   

Theo đại diện Sở Công Thương Bình 
Thuận, trong thời gian dịch Covid-19, với sự 
chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công 
Thương, bên cạnh công tác phòng, chống 
dịch hiệu quả, Sở Công Thương tỉnh đã 
nhanh chóng kịp thời triển khai các giải pháp 

hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, từ 
đó, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh và 
an sinh xã hội. 

Theo đó, sản xuất công nghiệp 5 tháng 
đầu năm 2020 đạt 17.140 tỷ đồng, tăng 
8,91% so cùng kỳ năm 2019. Nổi bật là 
ngành sản xuất và phân phối điện, nước 
nóng, hơi nước đạt 8.644 tỷ đồng (tăng 
17,48%) tiếp tục giữ vai trò chủ đạo; công 
nghiệp khai khoáng tăng 9,58%; cung cấp 
nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, 

5 

https://plo.vn/do-thi/moi-truong/khong-chuyen-muc-dich-rung-phong-ho-giao-cho-du-an-du-lich-919314.html
https://plo.vn/do-thi/moi-truong/khong-chuyen-muc-dich-rung-phong-ho-giao-cho-du-an-du-lich-919314.html
https://plo.vn/do-thi/moi-truong/khong-chuyen-muc-dich-rung-phong-ho-giao-cho-du-an-du-lich-919314.html
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rác thải tăng 5,31%; công nghiệp chế biến, 
chế tạo tăng 0,98%... 

Nhà máy điện mặt trời ĐaMi (Ảnh minh họa: 
Internet) 

Các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
được đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, tập 
trung chủ yếu khu vực phía Nam của tỉnh 
như: cụm công nghiệp Nam Hà (huyện Đức 
Linh) đã tương đối đầu tư hạ tầng hoàn 
chỉnh, cụm công nghiệp Đông Hà (huyện 
Đức Linh) đang triển khai thi công đường 
giao thông, cụm công nghiệp Tân Bình 1 (thị 
xã La Gi) đang triển khai thi công dự kiến 
hoàn thành đầu tư hạ tầng và đưa vào hoạt 
động tháng 11/2020,..; lũy kế đến nay có 
23/35 cụm công nghiệp thu hút 171 dự án 
diện tích 266,2 ha chiếm 35,4%, giải quyết 
việc làm cho khoảng 8.160 lao động tại địa 
phương. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, thu hút 
được 03 dự án đầu tư (02 dự án ở khu công 
nghiệp; 01 dự án ở cụm công nghiệp) với 
tổng vốn đầu tư 53,86 tỷ đồng; Ngoài ra có 
3 dự án đầu tư mở rộng ở khu công nghiệp 
tăng vốn thêm 95,52 tỷ đồng và 5 triệu USD; 
thu hút đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp 
có 03 dự án mới được chấp thuận đầu tư với 
tổng vốn đầu tư khoảng 176,6 tỷ đồng. Các 
công trình dự án điện trọng điểm trên địa bàn 
tỉnh đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư 
xây dựng như: Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 
3; các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió. 

Đối với hoạt động thương mại, dịch vụ, 
giá cả hàng hóa vẫn ổn định, đáp ứng tốt 
nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, 
nhất là trong dịp lễ, Tết và đảm bảo đủ nguồn 
cung ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn 
tỉnh. Đặc biệt, trong suốt mùa dịch, không để 
khan hiếm các mặt hàng lương thực, thực 
phẩm, nhu yếu phẩm trên thị trường nên 
hoạt động thương mại nội địa tương đối ổn 
định. 

Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc 
tiêu thụ hàng hóa nông sản của Việt Nam 
qua cửa khẩu các tỉnh biên giới phía Bắc 
cũng bị tác động, trong đó có thanh long tươi 
trên địa bàn tỉnh. “Tuy nhiên, với sự quan 
tâm chỉ đạo, hướng dẫn sát sao, kịp thời của 
Chính phủ, Bộ Công Thương, các Bộ ngành 
liên quan và sự vào cuộc của các cấp, các 
ngành, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 
tại cửa khẩu biên giới phía Bắc dần khôi 
phục trở lại và diễn ra ổn định trên cơ sở 
đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về phòng, 
chống dịch”- đại diện Sở Công Thương Bình 
Thuận cho hay. 

Xuất khẩu hàng hóa trong 5 tháng đầu 
năm 2020 đạt 207,7 triệu USD, đạt 41,85% 
kế hoạch, giảm 3,01% so cùng kỳ. Nhóm 
hàng thủy sản đạt 63,5 triệu USD, tăng 
2,31% so cùng kỳ năm 2019. Nhóm hàng 
nông sản đạt 5,2 triệu USD, tăng 2,62% so 
cùng kỳ (trong đó, xuất khẩu quả thanh long 
đạt 3,8 triệu USD, tăng 19,87% so cùng kỳ, 
nông sản khác đạt 1,4 triệu USD, tăng 
75,66% so cùng kỳ). 

Nhóm hàng hóa khác đạt 139 triệu USD, 
giảm 5,44% so cùng kỳ, các doanh nghiệp 
may mặc, giầy dép gặp khó khăn do thiếu 
nguồn nguyên liệu, các đối tác ở các thị 
trường xuất khẩu tạm dừng và cắt giảm đơn 
đặt hàng. Kim ngạch nhập khẩu đạt 325 triệu 
USD, giảm 48,53% so cùng kỳ năm 2019 do 
dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại 
một số quốc gia đã ảnh hưởng đến nguồn 
nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất 
công nghiệp. Đặc biệt là nguồn cung đầu 
vào từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì các 
hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành 
các chỉ tiêu đã đề ra, từ nay đến cuối năm, 
Sở Công Thương tỉnh tiếp tục triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo 
gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo 
đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-
19. 

“Đồng thời, làm việc với các doanh nghiệp 
để trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động sản 
xuất kinh doanh, tháo gỡ, giải quyết các khó 
khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhanh 
chóng phục hồi sản xuất, tiếp cận các chính 
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sách của Trung ương về tín dụng vay vốn, 
giảm, giãn thuế, tiết giảm chi phí sản xuất 
kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản 
phẩm”- đại diện Sở Công Thương Bình 
Thuận cho hay. 

Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi, đôn đốc, 
giải quyết khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu 
tư hạ tầng các khu,cụm công nghiệp, các dự 
án sản xuất công nghiệp đang đầu tư trên 
địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở ngành và 
địa phương đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư tháo 

gỡ khó khăn hoàn thành thủ tục chuẩn bị 
đầu tư, triển khai xây dựng: Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 3, các dự án điện mặt trời, 
điện gió trên địa bàn tỉnh. 

Thu Phương // 
https://congthuong.vn/.- 2020  

(ngày 5 tháng 6) 

https://congthuong.vn/nganh-cong-
thuong-binh-thuan-duy-tri-on-dinh-qua-bao-

dich-138485.html 

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

QUẢ THANH LONG ĐẦU VỤ RỚT GIÁ THẢM 

ông dân thu hoạch thanh long trong 
tâm trạng buồn bã vì giá mua tại 
vườn vào đầu vụ quá thấp, bình quân 

2.000-3.000 đồng/kg. 

Ngày 5/6, gia đình anh Nguyễn Hoài Luân 
ở xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc cắt 
hơn một tấn thanh long đầu tiên của vụ mùa. 
Khác mọi lần, nay anh Luân không được vui 
vì giá rớt thảm hại. Trong số một tấn trái 
chín, khoảng 700 kg được chọn là hàng đẹp, 
bán với giá 3.000 đồng một kg. Số còn lại 
tính vào hàng dạt, với giá thấp hơn. 

Anh Nguyễn Hoài Luân, xã Hàm Hiệp bên thanh 
long thu hoạch với giá thấp. (Ảnh: VnExpress). 

Cả tấn hàng thu về chưa tới 3 triệu, chưa 
bằng một phần ba chi phí đầu tư. "Sau mùa 
Covid-19, cứ tưởng thanh long tăng giá trở 
lại, ai ngờ nay lại thấp hơn, làm mà liên tục 
lỗ, buồn quá", anh Luân thở dài. 

Ba hôm trước, vườn 600 trụ của anh 
Nguyễn Văn Quang kề đó thu hoạch được 3 
tấn. Hàng đẹp hơn, anh Quang bán giá bình 
quân 4.000 đồng một kg. Thu về 12 triệu, 
anh vẫn lỗ hơn một nửa tiền đầu tư. "Giá rẻ 
nhưng mình còn bán được. Có nhiều vườn 
nằm xa tìm người mua không ra", anh 
Quang nói. 

Bà Lê Thị Yến Linh, thương lái thu mua 
thanh long ở khu vực Phú Hội - Mương Mán 
(huyện Hàm Thuận Nam) cho biết một tuần 
nay giá thanh long giảm giá sâu. Đến hôm 
nay, hàng đẹp nhất xuất khẩu (còn lại cuối 
vụ chong đèn) cũng chỉ thu tại vườn với giá 
5.000-6.000 đồng, không thể cao hơn. Còn 
hàng thường trong đầu vụ mùa này chỉ được 
2.000-3.000 nghìn đồng. 

"Những năm trước đầu vụ mùa, nguồn 
hàng còn ít, giá từ mười mấy đến 20.000 
đồng. Năm nay giá như vậy quá hẻo, mình 
đi mua mà thấy buồn thay cho bà con" chị 
Linh nói. 

Ông Võ Huy Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội 
Thanh long Bình Thuận cho biết hầu hết 
nước đều ngưng nhập thanh long từ Việt 
Nam do tình hình dịch Covid-19, hiện chỉ còn 
thị trường Trung Quốc nhưng lượng hàng 
cũng không nhiều. "Xuất khẩu giảm, nên giá 
thu mua rẻ hơn", ông Hoàng cho biết. 

Bình Thuận hiện là vùng canh tác thanh 
long lớn nhất Việt Nam với hơn 30.000 ha, 
trồng sản lượng hơn 550.000 tấn mỗi năm. 
Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chủ 
lực, cùng với các thị trường mới như: 
Australia, Hàn Quốc, Mỹ, Đức, Canada, 
Dubai.../. 

Việt Quốc // https://vov.vn/.- 2020 
(ngày 7 tháng 6) 

https://vov.vn/kinh-te/qua-thanh-long-
dau-vu-rot-gia-tham-1056837.vov

N 

https://congthuong.vn/nganh-cong-thuong-binh-thuan-duy-tri-on-dinh-qua-bao-dich-138485.html
https://congthuong.vn/nganh-cong-thuong-binh-thuan-duy-tri-on-dinh-qua-bao-dich-138485.html
https://congthuong.vn/nganh-cong-thuong-binh-thuan-duy-tri-on-dinh-qua-bao-dich-138485.html
https://vov.vn/kinh-te/qua-thanh-long-dau-vu-rot-gia-tham-1056837.vov
https://vov.vn/kinh-te/qua-thanh-long-dau-vu-rot-gia-tham-1056837.vov
https://images.vov.vn/w990/uploaded/rgjxainnqfs/2020_06_07/thanh_long_1_tnsx.jpg
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

“NGÀY CHỦ NHẬT XANH” CỦA TUỔI TRẺ TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 31-5, các chi đoàn thuộc Đoàn 
Thanh niên BĐBP Bình Thuận phối 
hợp cùng các chi đoàn kết nghĩa 

đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật xanh” quý 
II năm 2020. 

Đoàn viên thanh niên các đơn vị dọn dẹp rác trên 
bãi biển. Ảnh: Trung Thành 

Đợt ra quân đã thu hút hơn 400 đoàn viên 
thanh niên cùng tham gia các hoạt động 
như: dọn dẹp vệ sinh, phát quang các 

đường giao thông nông thôn, trồng cây 
xanh, cắt tỉa cây xanh tại các trường học, 
sửa chữa khu vui chơi thiếu nhi, thu gom rác 
thải, làm vệ sinh bờ biển... 

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần xung 
kích, tình nguyện của tuổi trẻ BĐBP Bình 
Thuận và các chi đoàn kết nghĩa trong việc 
phối hợp cùng nhân dân, chính quyền địa 
phương dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến phố, 
khu vực dân cư và các khu vực kênh mương 
có lượng rác thải lớn, góp phần làm sạch và 
bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Trung Thành // 
https://www.bienphong.com.vn/.- 2020 

(ngày 1 tháng 6) 

https://www.bienphong.com.vn/ngay-
chu-nhat-xanh-cua-tuoi-tre-tinh-binh-thuan-

post429415.html 

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

BÌNH THUẬN KẾT QUẢ GHI NHẬN TRONG CÔNG TÁC KIỂM KÊ 
DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 

ết quả ghi nhận trong công tác kiểm 
kê Di sản văn hóa phi vật thể 
(DSVHPVT); Liên hiệp Thư viện khu 

vực miền Đông Nam bộ và Cực Nam Trung 
bộ đổi mới hoạt động, phát triển văn hóa đọc 
bền vững; Đề xuất phương án kiến trúc 
Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né là 
những điểm tin văn hóa, du lịch nổi bật tại 
Bình Thuận. 

Cảnh nghinh thần Nam Hải trong lễ hội Lễ hội Cầu 
ngư. (Nguồn: tourphanthiet.vn) 

Kết quả ghi nhận trong công tác kiểm 
kê DSVHPVT và lập hồ sơ khoa học 
DSVHPVT đưa vào Danh mục DSVHPVT 
quốc gia 

Thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-
BVHTTDL và Công văn số 532/BVHTTDL-
DSVH ngày  02/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về việc xây dựng kế hoạch 
kiểm kê di sản văn  hóa phi vật thể trên địa 
bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; ngày 11/3/2011, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã ban hành Văn bản số 
1017/UBNDVX chỉ đạo Sở VHTTDL triển 
khai công tác kiểm kê DSVHPVT trên địa 
bàn tỉnh.  

Cụ thể, ngành VHTTDL Bình Thuận đã 
triển khai thực hiện Dự án "Kiểm kê 
DSVHPVT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận" 
trong năm 2011 – 2012. Thông qua dự án, 

N 

K 

https://www.bienphong.com.vn/ngay-chu-nhat-xanh-cua-tuoi-tre-tinh-binh-thuan-post429415.html
https://www.bienphong.com.vn/ngay-chu-nhat-xanh-cua-tuoi-tre-tinh-binh-thuan-post429415.html
https://www.bienphong.com.vn/ngay-chu-nhat-xanh-cua-tuoi-tre-tinh-binh-thuan-post429415.html
https://www.bienphong.com.vn/ngay-chu-nhat-xanh-cua-tuoi-tre-tinh-binh-thuan-post429415.html
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bước đầu chọn lựa những DSVHPVT có giá 
trị tiêu biểu đưa vào kế hoạch xây dựng hồ 
sơ khoa học trình Bộ VHTTDL đưa vào 
Danh mục DSVHPVT quốc gia. Đồng thời, 
từ năm 2013 đến nay, hàng năm Sở 
VHTTDL đều xây dựng kế hoạch kiểm kê bổ 
sung DSVHPVT tại các địa phương để kịp 
thời cập nhật vào Danh mục DSVHPVT của 
tỉnh. Tính đến thời điểm cuối năm 2019, tỉnh 
Bình Thuận đã kiểm kê, đưa vào Danh mục 
DSVHPVT của địa phương với tổng số 
1.326 DSVHPVT. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở VHTTDL triển 
khai xây dựng hồ sơ khoa học "Nghệ thuật 
làm gốm của người Chăm thôn Bình Đức, xã 
Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 
Thuận" và "Lễ hội Cầu ngư ở vạn Thủy Tú, 
thành  phố  Phan  Thiết,  tỉnh  Bình  Thuận" 
trình Bộ  Văn hóa, Thể  thao và Du lịch thẩm 
định, đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc 
gia. 

Ngày 27/12/2012, Bộ trưởng Bộ VHTTDL 
có Quyết định số  5079/QĐ-BVHTTDL về 
việc công nhận 33 DSVHPVT quốc gia, 
trong đó có Nghề làm gốm của người Chăm 
thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc 
Bình, tỉnh Bình Thuận.  

Ngày 20/12/2019, Bộ trưởng Bộ VHTTDL 
ký ban hành Quyết định số 4614/QĐ-
BVHTTDL về việc công bố đưa Lễ hội Cầu 
ngư ở vạn Thủy Tú, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận vào Danh mục DSVHPVT 
quốc gia. 

Để bảo tồn, phát huy giá trị 02 DSVHPVT 
quốc gia của địa phương, UBND tỉnh đã chỉ 
đạo Sở VHTTDL phối hợp với các sở, 
ngành, địa phương triển khai xây dựng Đề 
án "Bảo tồn và phát triển Làng gốm Chăm 
truyền thống Bình Đức, xã Phan Hiệp huyện 
Bắc Bình" và Đề án "Bảo tồn, phát huy giá 
trị Lễ hội Cầu ngư ở vạn Thủy Tú, thành phố 
Phan Thiết" phục vụ phát triển du lịch. Hiện 
nay, Sở VHTTDL đang triển khai xây dựng 
02 Đề án trên và dự kiến trình cấp thẩm 
quyền phê duyệt vào cuối năm 2021.  

Liên hiệp Thư viện khu vực miền Đông 
Nam bộ và Cực Nam Trung bộ đổi mới 
hoạt động, phát triển văn hóa đọc bền 
vững 

Vừa qua, tại thành phố Phan Thiết (tỉnh 
Bình Thuận) đã diễn ra Hội nghị tổng kết 
hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2020 và xây 
dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 
2020 - 2022 Liên hiệp Thư viện khu vực 
miền Đông Nam bộ và Cực Nam Trung bộ 
(ĐNB – CNTB). 

Báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động của 
Liên hiệp trong nhiệm kỳ 2018-2020 tại hội 
nghị nêu rõ, trong những năm qua các thư 
viện thành viên đã chủ động, tích cực tăng 
cường kết nối, mở rộng hoạt động, hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 
2018 - 2020 đề ra. Cụ thể, đã tổ chức thành 
công Hội nghị số hóa Tài liệu tại thành phố 
Hồ Chí Minh, Liên hoan thiếu nhi kể chuyện 
theo sách Hè năm 2019 tại thành phố Vũng 
Tàu, hoàn thiện Website liên hiệp, biên soạn 
và phát hành tập san Liên hiệp. Đồng thời, 
các Thư viện thành viên trong Liên hiệp có 
bước phát triển mạnh cả về số lượng và chất 
lượng, luôn năng động, sáng tạo, phát huy 
được khả năng cũng như năng lực của từng 
đơn vị, phục vụ tốt nhu cầu thông tin, học 
tập, giải trí của mọi tầng lớp nhân dân, góp 
phần tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội của địa phương. 

Toàn cảnh hội nghị.  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, 
hoạt động thư viện tại các tỉnh ĐNB – CNTB 
cũng còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế, 
như: Ngân sách các địa phương đầu tư cho 
bổ sung tài liệu chưa cao; công tác ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động Liên 
hiệp chưa đồng bộ, thống nhất gây khó khăn 
trong việc chia sẻ cơ sở dữ liệu; Sự phối hợp 
hoạt động, trao đổi nghiệp vụ, khai thác 
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nguồn lực thông tin chưa thực hiện thường 
xuyên... 

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt 
được đồng thời khắc phục những mặt còn 
hạn chế, Hội nghị đã thống nhất phương 
hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2020-
2022 với các nội dung: Xây dựng nhiều hoạt 
động chung của Liên hiệp thư viện, tăng 
cường chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các 
thư viện trong Liên hiệp nhằm đáp ứng nhu 
cầu đọc và học tập suốt đời cho nhân dân; 
Tiếp tục phát huy mô hình phục vụ mới mang 
tính hiệu quả cao; Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin vào các hoạt động thư viện… 

Tại hội nghị, 18 thủ thư giỏi có thành tích 
xuất sắc trong hoạt động thư viện khu vực 
ĐNB – CNTB nhiệm kỳ 2018 – 2020 đã 
được tuyên dương khen thưởng. Đồng thời, 
hội nghị cũng tổ chức bàn giao nhiệm vụ 
Chủ tịch Liên hiệp Thư viện khu vực ĐNB – 
CNTB nhiệm kỳ 2020 - 2022 cho Giám đốc 
Thư viện tỉnh Bình Phước. 

Đề xuất phương án kiến trúc Cổng 
chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né 

Ngày 24/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận Nguyễn Đức Hoà đã chủ trì cuộc họp 
nghe Sở VHTTDL báo cáo phương án kiến 
trúc Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né 
– Thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 
Bình Thuận cho biết. 

Khu du lịch quốc gia Mũi Né. (Nguồn: cafef.vn) 

Cụ thể, Sở VHTTDL đã liên hệ đơn vị tư 
vấn thiết kế đề xuất 04 phương án kiến trúc 
Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né tại 
vị trí đường Nguyễn Thông (cách vòng xoay 
Võ Văn Kiệt - Nguyễn Thông khoảng 100m). 
Các phương án đều mang điểm đặc trưng 
của địa phương: Biểu tượng cung đường 
rợp bóng dừa, biểu tượng Cánh thuyền 
buồm; biểu tượng con sò biển; biểu tượng 
tháp Chăm cổ xưa… 

Sau khi nghe Sở VHTTDL báo cáo, cùng 
sự tham gia góp ý của các đại biểu tham dự, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Đức Hoà 
nhấn mạnh: Cổng chào Khu du lịch quốc gia 
Mũi Né là công trình quan trọng, được đặt tại 
vị trí cửa ngõ dẫn vào Khu du lịch Quốc gia 
Mũi Né, có ý nghĩa và tính chất biểu tượng 
văn hóa, vì vậy, phải tạo được ấn tượng thu 
hút đối với người dân và du khách khi đến 
khu vực. Tuy nhiên, hiện 04 phương án đề 
xuất vẫn chưa tạo được ý tưởng độc đáo và 
mang nét đặc trưng cần có để góp phần 
quảng bá, giới thiệu về hình ảnh Khu du lịch 
Quốc gia Mũi Né. Để tìm ra phương án mang 
tính chất độc đáo và ấn tượng nhất cho điểm 
đến biểu trưng của thành phố Phan Thiết, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tổ chức 
liên kết đặt hàng các đơn vị có uy tín trong 
lĩnh vực này để tư vấn thiết kế kiến trúc 
Cổng chào.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở VHTTDL 
sớm triển khai thực hiện công việc, sau khi 
có kết quả, báo cáo UBND để tiếp tục trình 
xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

 

Anh Vũ // https://bvhttdl.gov.vn.- 2020 
(ngày 26 tháng 6) 

https://bvhttdl.gov.vn/binh-thuan-ket-qua-
ghi-nhan-trong-cong-tac-kiem-ke-di-san-

van-hoa-phi-vat-the-
20200626121116833.htm
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BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN CHĂM LO ĐỜI SỐNG 
CHO BÀ CON GIÁO DÂN 

gày 23/6, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận, 
Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hòa 
Vinh, Ban CHQS huyện Hàm Thuận 

Nam và các cấp chính quyền thị trấn Thuận 
Nam tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà sinh 
hoạt văn hóa, thể dục thể thao tại Giáo xứ 
Hòa Vinh. 

Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ 
CHQS tỉnh trao số tiền hỗ trợ của Bộ Tư lệnh 
Quân khu 7 cho Giáo xứ Hòa Vinh. 

Thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân 
khu 7 về việc “Hỗ trợ xây tặng công trình sinh 
hoạt văn hóa, thể dục thể thao trong cơ sở 
tôn giáo trên địa bàn quân khu”. Bộ CHQS 
tỉnh Bình Thuận đã khảo sát và chọn Giáo 
xứ Hòa Vinh, thị trấn Thuận Nam, huyện 
Hàm Thuận Nam để xây dựng công trình 
phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, hoạt 
động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe 
của bà con giáo dân. Tổng diện tích xây 
dựng công trình 243m2, kinh phí hơn 1,1 tỉ 
đồng. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, 
tạo sự gắn kết thân thiện giữa lực lượng vũ 
trang với đồng bào công giáo. 

Phát biểu tại buổi lễ, Linh mục Nguyễn Văn 
Hoàng, Quản xứ Giáo xứ Hòa Vinh đã bày 
tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của 
Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh và 
cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn 
tỉnh. Đồng thời khẳng định, sự quan tâm, tạo 
điều kiện chăm sóc đời sống văn hóa tinh 
thần cho đồng bào công giáo góp phần xây 
dựng tình đoàn kết quân dân và củng cố 
niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà 
nước. 

 
Lễ khởi công động thổ công trình. 

Xây dựng công trình sinh hoạt văn hóa, 
thể dục thể thao trong các cơ sở tôn giáo là 
hoạt động thiết thực để chào mừng Đại hội 
đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ 
X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

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

 (ngày 24 tháng 6) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-
binh-thuan-cham-lo-doi-song-cho-ba-con-
giao-dan--808412034-0018576s34410gs 

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

CHIẾN DỊCH TNTN HÈ TIẾP TỤC PHÁT HUY NÉT ĐẸP 
CỦA TUỔI TRẺ BÌNH THUẬN 

áng 28/6, tại xã Hàm Phú, huyện Hàm 
Thuận Bắc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
phối hợp Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam 

tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh 
niên tình nguyện hè 2020. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn 
Hoài Trung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn 
mạnh: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 
năm nay mang sứ mệnh hết sức quan trọng, 
là đợt thi đua nước rút để các cấp bộ Đoàn 
trong tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

N 

S 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-cham-lo-doi-song-cho-ba-con-giao-dan--808412034-0018576s34410gs
https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-cham-lo-doi-song-cho-ba-con-giao-dan--808412034-0018576s34410gs
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của mình, chung tay cùng các cấp chính 
quyền khắc phục hậu quả của dịch bệnh, 
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đánh trống khởi động Chiến dịch Thanh niên Tình 
nguyện hè 2020 tỉnh Bình Thuận 

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn đã trao tặng 15 bồn chứa nước, 20 
suất quà cho các hộ gia đình khó khăn, gia 
đình chính sách trên địa bàn xã; trao tặng 01 
khu vui chơi, 10 suất học bổng và 05 chiếc 
xe đạp cho các em thiếu nhi, trao tặng 03 
căn nhà nhân ái;... tổng giá trị hơn 200 triệu 
đồng. 

Tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn 

Trong khuôn khổ chương trình, công ty 
Cổ phần Thạnh Phước trao tặng 70 chiếc xe 
đạp, Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu 
Thới trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các em 
học sinh khó khăn trong toàn tỉnh. Hội Thiện 
nguyện Phan Thiết trao tặng 03 căn nhà 
Nhân ái cho các em học có hoàn cảnh khó 
khăn, người khuyết tật với tổng kinh phí 170 
triệu đồng. Đây là 03 căn nhà trong chuỗi 20 
căn nhà Nhân ái mà Hội thiện nguyện Phan 
Thiết hỗ trợ cho Hội LHTN VN tỉnh xây nhà 
cho các hoàn cảnh khó khăn trong nhiệm kỳ 
2019 - 2024. 

Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình 
nguyện đã đồng loạt tham gia thực hiện 

nhiều phần việc như: khám và phát thuốc 
miễn phí cho 200 người nghèo, người cao 
tuổi, người thuộc đối tượng chính sách, bảo 
trợ xã hội trên địa bàn xã Hàm Phú; ra quân 
tuyên truyền và phòng chống rác thải nhựa 
và tặng 200 giỏ nhựa cho bà con tại chợ Phú 
Điền; thực hiện công trình “Ánh sáng an 
ninh” lắp đặt 6 bóng đèn năng lượng mặt trời 
thực hiện tuyến đường ánh sáng an ninh tại 
thôn Phú Lập; lắp đặt 02 camera an ninh tại 
các điểm giao cắt giao thông; tổ chức tuyên 
truyền Luật phòng chống ma túy cho 150 
đoàn viên, thanh niên, học sinh; nạo vét 01 
km kênh mương nội đồng; trồng cây xanh tại 
các trường học xã Hàm Phú;... 

 

Với chủ đề “Thanh niên Bình Thuận sáng 
tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch 
Thanh niên tình nguyện hè 2020 sẽ diễn ra 
từ tháng 7 đến tháng 8/2020 với nhiều hoạt 
động phong phú, thiết thực như tiếp sức 
mùa thi; mùa hè xanh; hoa phượng đỏ; hành 
quân xanh; kỳ nghỉ hồng; tập trung phát huy 
tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên 
trong xây dựng và phát triển kinh tế tại các 
địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, mang lại 
nhiều hiệu quả thiết thực, được xã hội đánh 
giá cao... 

Qua hơn 20 năm thực hiện, chiến dịch 
thanh niên tình nguyện hè với nhiều nội 
dung thiết thực, ý nghĩa đã tạo sức lan tỏa 
rộng khắp, trở thành hoạt động thường 
xuyên, nét đẹp của tuổi trẻ Bình Thuận. 

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

(ngày 29 tháng 6) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/chien-
dich-tinh-nguyen-he/chien-dich-tntn-he-tiep-

tuc-phat-huy-net-dep-cua-tuoi-tre-binh-
thuan

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/chien-dich-tinh-nguyen-he/chien-dich-tntn-he-tiep-tuc-phat-huy-net-dep-cua-tuoi-tre-binh-thuan
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/chien-dich-tinh-nguyen-he/chien-dich-tntn-he-tiep-tuc-phat-huy-net-dep-cua-tuoi-tre-binh-thuan
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/chien-dich-tinh-nguyen-he/chien-dich-tntn-he-tiep-tuc-phat-huy-net-dep-cua-tuoi-tre-binh-thuan
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/chien-dich-tinh-nguyen-he/chien-dich-tntn-he-tiep-tuc-phat-huy-net-dep-cua-tuoi-tre-binh-thuan
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"HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG" TRÊN ĐẢO PHÚ QUÝ 

hỉ với một tuần (từ ngày 17/6 đến 
23/6/2020), 20 chiến sĩ tình nguyện 
“Mùa hè xanh” tỉnh Bình Dương đã 

thực hiện nhiều hoạt động, công trình, phần 
việc ý nghĩa cho người dân trên đảo Phú 
Quý, góp phần tô điểm cho Phú Quý càng 
thêm tươi đẹp. 

Tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó 
khăn 

Đây là năm thứ 5, Tỉnh đoàn Bình Dương 
tổ chức chiến dịch mùa hè xanh tại mặt trận 
huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Mỗi năm 
lại là những gương mặt mới nhưng điểm 
chung của tất cả các chiến sĩ tình nguyện 
viên đến với Phú Quý đều là xuất phát từ tình 
yêu với biển đảo quê hương và mong muốn 
góp chút sức nhỏ để điểm tô cho vùng biển 
đảo xa xôi. 

Tặng đàn guitar cho các chiến sĩ biên phòng trên 
đảo 

Ngay trong lễ triển khai chiến dịch, Ban 
Chỉ huy Chiến dịch và các chiến sĩ đã tham 
gia các hoạt động ý nghĩa đầu tiên như dâng 
hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hi 
sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc tại 
Huyện đảo Phú Quý; trao tặng 10 cây đàn 
Guitar cho các đồn biên phòng đóng quân 

trên đảo; trao tặng 20 phần quà cho các em 
nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. 

Mỗi ngày trôi qua, các công trình phần 
việc ý nghĩa lại được các chiến sỹ thực hiện 
bằng niềm vui, nhiệt huyết và tình yêu với 
biển, đảo Phú Quý yêu thương, các công 
trình, phần việc ý nghĩa tiếp nối nhau được 
thực hiện như sửa chữa nhà, “Tô đẹp cột 
điện”, khám bệnh phát thuốc miễn phí,.. 
được thực hiện như tô điểm thêm cho Phú 
Quý ngày thêm tươi đẹp. 

Sơn sửa nhà cho người dân có hoàn cảnh khó 
khăn 

Tuy chỉ vài ngày ngắn ngũi nhưng với sức 
trẻ của thanh niên Bình Dương, nhiều công 
trình, phần việc ý nghĩa đã hoàn thành và 
trao tặng đến người dân trên đảo Phú Quý: 
sửa chữa 2 căn nhà cho người dân có hoàn 
cảnh khó khăn trên đảo trị giá 10 triệu đồng; 
thực hiện thực hiện công trình “Tô đẹp côt 
điện” tại khu trung tâm với kinh phí 5 triệu 
đồng; trang bị và trao tặng 10 thùng rác với 
kinh phí 40 triệu đồng; trao tặng 20 suất học 
bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó 
khăn trị giá 20 triệu đồng; 10 cây đàn ghi ta 
cho các chiến sỹ tại trạm tìm kiếm cứu 
hộ,…  phối hợp Trung tâm Y tế Huyện Bàu 
Bàng trao tặng 01 máy đo điện tim trị giá 45 
triệu đồng; 200 bộ đồ bảo hộ, 2 thùng khẩu 
trang y tế; 4 bộ sơ cấp cứu; 100 suất khám 
bệnh và tặng quà cho người dân khó khăn 
với tổng trị giá 208 triệu đồng. 

C 
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Một số hình ảnh trong chiến dịch: 

 

Thăm và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn trên đảo 

 

Sửa nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn 

Thực hiện công trình "Tô đẹp cột điện" 

 

Tặng trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế Huyện 
Bàu Bàng và phối hợp  khám bệnh, tặng quà cho 
người dân 

 

Thực hiện công trình dọn rác bãi biển Hòn Tranh 

Thùy Trinh // 
 http://doanthanhnien.vn.- 2020 

 (ngày 24 tháng 6) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/mua-he-
xanh/hanh-trinh-yeu-thuong-tren-dao-phu-

quy 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/mua-he-xanh/hanh-trinh-yeu-thuong-tren-dao-phu-quy
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/mua-he-xanh/hanh-trinh-yeu-thuong-tren-dao-phu-quy
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/mua-he-xanh/hanh-trinh-yeu-thuong-tren-dao-phu-quy
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 KHỞI TRANH GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN 
QUỐC GIA NĂM 2020 

áng 17/6, Giải vô địch bóng chuyền 
bãi biển 2x2 quốc gia năm 2020 đã 
chính thức khởi tranh tại bãi biển Đồi 

Dương, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). 
Giải do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam 
phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức. 

Trận đầu bóng chuyền bãi biển nội dung nữ giữa 

đội Khánh Hòa (trái) và đội Bình Thuận.  

Trận đấu bóng chuyền bãi biển nội dung nam 
giữa đội thành phố Hồ Chí Minh (áo xanh) và đội 

Bình Thuận.  

Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu 
quốc gia nhằm mở rộng và nâng cao chất 
lượng phong trào tập luyện, thi đấu môn 
bóng chuyền bãi biển trên toàn quốc. Tại 
giải, các vận động viên chia bảng thi đấu 
theo thể thức vòng tròn tính điểm, những đội 

điểm cao sẽ bước vào thi đấu vòng bán kết 
và chung kết. 

Theo Ban Tổ chức, nhờ có sự chuẩn bị 
chu đáo về lực lượng nên giải đấu năm nay 
hứa hẹn có những trận đấu hấp dẫn và kịch 
tính. Đặc biệt, Giải có sự tham gia của các 
đội tuyển mạnh, có phong trào bóng chuyền 
bãi biển phát triển trong cả nước. Giải diễn 
ra từ ngày 17-20/6, với sự tham gia của hơn 
100 vận động viên gồm 18 đội nam và 19 đội 
nữ đến từ các địa phương có phong trào 
bóng chuyền bãi biển phát triển mạnh trên 
cả nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hải 
Phòng, Kiên Giang, Đà Nẵng… 

Ban tổ chức tăng hoa và cờ lưu niệm cho các đội 

tham gia giải đấu.  

Sau giải đấu, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn 
những vận động viên xuất sắc bổ sung vào 
Đội tuyển bóng chuyền quốc gia để chuẩn bị 
lực lượng cho những giải bóng chuyền quốc 
tế và từng bước nâng cao công tác điều 
hành, tổ chức của đội ngũ cán bộ theo 
hướng chuyên nghiệp hơn, chuẩn bị sẵn 
sàng tổ chức các giải bóng chuyền quốc tế 
tại Việt Nam trong thời gian tới. 

Nguyễn Thanh //  
https://baotintuc.vn/.- 2020  

(ngày 17 tháng 6) 

https://baotintuc.vn/the-thao/khoi-tranh-
giai-vo-dich-bong-chuyen-bai-bien-quoc-
gia-nam-2020-20200617114046514.htm 

 
 
 

S 

https://baotintuc.vn/the-thao/khoi-tranh-giai-vo-dich-bong-chuyen-bai-bien-quoc-gia-nam-2020-20200617114046514.htm
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LỄ HỘI KATÊ BÌNH THUẬN 2020 MANG ĐẬM VĂN HÓA DÂN GIAN CHĂM 

ễ hội Katê Bình Thuận 2020 mang đậm 
văn hóa dân gian Chăm; Tổ chức Giải 
vô địch bóng chuyền bãi biển nam, nữ 

tỉnh Bình Thuận; Huyện đảo Phú Quý phát 
triển du lịch bền vững là những điểm tin văn 
hóa, thể thao và du lịch nổi bật tại Bình 
Thuận. 

Lễ hội Katê Bình Thuận 2020 sẽ diễn ra vào tháng 
10 tới mang đậm văn hóa dân gian Chăm. (Nguồn: 
baobinhthuan.com.vn) 

Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội 
Katê Bình Thuận 2020 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình 
Thuận đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội 
Katê năm 2020. 

Theo đó, lễ hội Katê Bình Thuận 2020 sẽ 
diễn ra trong 02 ngày (từ 15 - 16/10) tại Di 
tích tháp Pô Sah Inư (phường Phú Hài, TP. 
Phan Thiết) với phần lễ truyền thống và 
phần hội độc đáo mang đậm văn hóa dân 
gian Chăm. 

Phần lễ do các chức sắc người Chăm 
huyện Hàm Thuận Bắc điều hành, thực hiện 
theo quy định tôn giáo, phong tục truyền 
thống với các nghi lễ: Lễ tống ôn, cúng cầu 
an, nghinh rước trang phục nữ thần Pô Sah 
Inư lên tháp chính, mở cửa tháp, tắm bệ thờ 
Linga – Yoni, mặc trang phục, đại lễ cúng tạ 
ơn nữ thần Pô Sah Inư và các vị thần linh.  

Phần hội được tổ chức với các trò chơi, 
hội thi, hội diễn giới thiệu các nghề thủ công 
truyền thống, diễn xướng nghệ thuật dân 
gian Chăm tạo không khí phấn khởi, vui tươi 
và đoàn kết. Ngoài ra còn có các gian hàng 
trưng bày, giới thiệu hình ảnh du lịch, văn 
hóa, lễ hội, di tích, sản phẩm nông nghiệp 
tiêu biểu của các địa phương có người 

Chăm sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận. 

Giải vô địch bóng chuyền bãi biển 
nam, nữ tỉnh Bình Thuận 

Giải vô địch bóng chuyền bãi biển nam, 
nữ tỉnh Bình Thuận 2020 sẽ diễn ra trong 03 
ngày (từ 03 - 05/7/2020) tại sân bóng chuyền 
bãi biển Đình Bình An, xã Bình Thạnh, 
huyện Tuy Phong. 

Giải đấu được tổ chức nhằm tiếp tục 
hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn 
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; 
đồng thời phát triển các môn thể thao biển, 
góp phần thực hiện đề án xây dựng Bình 
Thuận trở thành Trung tâm Du lịch – Thể 
thao biển mang tầm quốc gia giai đoạn 2016 
– 2020. 

Giải vô địch bóng chuyền bãi biển nam, nữ tỉnh 
Bình Thuận 2020 sẽ diễn ra từ 03 - 05/7/2020. 
(Nguồn: baobinhthuan.com.vn) 

Hiện Ban Tổ chức giải đấu đã nhận được 
hồ sơ đăng ký tham dự giải của các địa 
phương và đơn vị có phong trào bóng 
chuyền phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh thời 
gian qua như: Đức Linh, Tánh Linh, Hàm 
Thuận Nam, Phan Thiết, Tuy Phong, Phú 
Quý, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công ty 
TNHH Xăng dầu Minh Toản (Hàm Thuận 
Nam), Công ty TNHH XNK Nông sản Dương 
Phú (Hàm Thuận Nam). 

Về thể thức thi đấu, căn cứ vào số lượng 
đội đăng ký tham dự, Ban Tổ chức sẽ thông 
báo cụ thể về thể thức thi đấu trong cuộc họp 
chuyên môn.  

Về cách tính điểm, xếp hạng (áp dụng 
trong thi đấu vòng tròn): Mỗi trận đấu gồm 3 

L 
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hiệp, đội nào thắng 2 hiệp, thắng trận đó; Đội 
thắng nhiều trận sẽ xếp trên; Nếu 2 hoặc 
nhiều đội có cùng số trận thắng như nhau thì 
việc quyết định thứ hạng dựa trên các bước 
(Trận thắng với tỷ số 2-0, đội thắng được 3 
điểm, đội thua 0 điểm; Trận thắng với tỷ số 
2-1, đội thắng được 2 điểm, đội thua 1 điểm; 
bỏ cuộc 0 điểm; Nếu 2 hoặc nhiều đội có 
cùng số điểm, thì đội nào có tỷ số tổng điểm 
thắng/điểm thua lớn hơn sẽ xếp trên; Nếu tỷ 
số này bằng nhau thì đội nào có tỷ số tổng 
hiệp thắng/hiệp thua lớn hơn sẽ xếp trên; 
Nếu tỷ số này vẫn bằng nhau thì đội nào 
thắng trong trận đấu của 2 đội sẽ xếp trên). 

Huyện đảo Phú Quý phát triển du lịch 
bền vững 

Báo Bình Thuận điện tử cho biết, mới đây, 
UBND tỉnh Bình Thuận đã công nhận Phú 
Quý là Khu du lịch cấp tỉnh, đây là kết quả 
trong nhiều năm qua của Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân huyện đảo trong việc xây 
dựng hình ảnh, thương hiệu, quản lý, khai 
thác khu du lịch trong nhiều năm qua.  

Hiện Phú Quý đang từng bước xây dựng 
nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng 
bá, giới thiệu nhằm phát huy giá trị tài 
nguyên du lịch nổi bật của điểm du lịch. 
Đồng thời phối hợp với các sở, ngành và các 
đơn vị liên quan để thực hiện công tác quản 
lý Khu du lịch Phú Quý theo quy định hiện 
hành, đảm bảo hiệu quả và phát triển bền 
vững. 

Một góc đảo Phú Quý về đêm. (Nguồn: TTXVN) 

Đặc biệt, thời gian tới đây, Phú Quý sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết với các 
công ty du lịch để quảng bá và thực hiện tour 
du lịch tại Phú Quý. Đẩy mạnh các hình thức 
xã hội hóa du lịch, thu hút mọi nguồn lực 
trong và ngoài địa phương, nhất là nguồn 
vốn đầu tư để phát triển du lịch. Từng bước 
phát triển và hoàn thiện các sản phẩm du 
lịch của địa phương. Chú trọng xây dựng 
hình ảnh du lịch Phú Quý, đồng thời mở rộng 
loại hình du lịch sinh thái trong khu bảo tồn 
thiên nhiên, thực hiện đồng bộ và hiệu quả 
về chính sách ưu đãi, quản lý quy hoạch, 
đầu tư và thu hút vốn đầu tư, quảng bá xúc 
tiến, chiến lược, kế hoạch phát triển sản 
phẩm, thị trường, giữ gìn và bảo tồn bản sắc 
văn hóa dân tộc, danh lam thắng cảnh, các 
lễ hội dân gian, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, phát triển du lịch biển đảo gắn với 
đảm bảo an ninh quốc phòng./. 

Anh Vũ // https://bvhttdl.gov.vn.- 2020 
(ngày 24 tháng 6) 

https://bvhttdl.gov.vn/le-hoi-kate-binh-
thuan-2020-mang-dam-van-hoa-dan-gian-

cham-20200624154624367.htm

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

MÙA HÈ XANH NGHĨA TÌNH TRÊN ĐẢO PHÚ QUÝ 

nh Thái Kiến Thuận, Phó Chủ tịch 
thường trực Hội LHTN tỉnh Bình 
Dương, cùng 19 chiến sĩ tình nguyện 

vừa kết thúc chiến dịch Mùa hè xanh đầy 
cảm xúc và trải nghiệm thú vị tại huyện đảo 
Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. 

Các chiến sĩ tình nguyện thu gom rác thải tại đảo 
Phú Quý Ảnh: NVCC 

Đây là năm thứ 7 liên tiếp anh Thái Kiến 
Thuận đi tình nguyện Mùa hè xanh tại Phú 
Quý. Với anh Thuận cũng như nhiều thanh 
niên tình nguyện khác, đến Phú Quý là về 
với miền đất tràn đầy yêu thương và nghĩa 
tình. 

 

A 

https://bvhttdl.gov.vn/le-hoi-kate-binh-thuan-2020-mang-dam-van-hoa-dan-gian-cham-20200624154624367.htm
https://bvhttdl.gov.vn/le-hoi-kate-binh-thuan-2020-mang-dam-van-hoa-dan-gian-cham-20200624154624367.htm
https://bvhttdl.gov.vn/le-hoi-kate-binh-thuan-2020-mang-dam-van-hoa-dan-gian-cham-20200624154624367.htm
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7 năm liền thực hiện Mùa hè xanh tại 
Phú Quý 

Anh Thuận kể, cách đây 7 năm, đích thân 
anh vượt hàng trăm km từ Bình Dương vào 
TP Phan Thiết (Bình Thuận) rồi đi tàu vượt 
sóng ra đảo Phú Quý làm công tác tiền trạm, 
khảo sát thực tế để lên kế hoạch thực hiện 
chương trình Mùa hè xanh.  

 

Ngay từ những ngày đầu đặt chân lên 
Phú Quý, anh Thuận bị ấn tượng bởi vẻ đẹp 
hoang sơ, trong lành của thiên nhiên cũng 
như sự hồn hậu, chân chất và mến khách 
của người dân Phú Quý. Chính anh Thuận 
đã đề xuất chương trình kết nghĩa và phối 
hợp hoạt động giữa Tỉnh Đoàn Bình Dương 
và Huyện ủy Phú Quý. Từ khi thực hiện 
chương trình ký kết, hàng năm, tuổi trẻ Bình 
Dương đều có các đoàn tình nguyện về với 
Phú Quý cống hiến sức trẻ, đảm nhận các 
phần việc mới, việc khó góp phần hỗ trợ 
người dân có hoàn cảnh khó khăn, thúc đẩy 
huyện đảo phát triển. 

Chiến dịch Mùa hè xanh năm nay, 20 
chiến sĩ tình nguyện của Bình Dương khởi 
hành đến Phú Quý từ ngày 17/6. Những 
ngày tháng 6 Phú Quý nắng gió khắc nghiệt, 
ra đảo nhiều thành viên bị say sóng. Nhưng 
với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, 20 chiến sĩ 
tình nguyện đã không quản vất vả cùng 
chung sức thực hiện nhiều công trình, phần 
việc ý nghĩa.  

Trong vòng 1 tuần (từ 17/6 - 23/6), 20 
chiến sĩ tình nguyện phối hợp với thanh niên 
địa phương sơn sửa 2 căn nhà cho gia đình 
neo đơn, khó khăn; vẽ trang trí 10 cột điện ở 
công viên xã Tam Thanh; làm vệ sinh bãi 
biển thu gom rác thải nhựa; tặng 10 thùng 
rác phân loại; khám bệnh, cấp phát thuốc 

miễn phí cho người dân; trao tặng học bổng 
cho học sinh nghèo vượt khó, học tốt; tổ 
chức sinh hoạt thiếu nhi... Tổng trị giá hơn 
200 triệu đồng.  

Ở dân thương, làm dân tin 

“Với vai trò chỉ huy trưởng mặt trận Phú 
Quý 7 năm liền, tôi luôn truyền cho các thành 
viên phương châm: Đi dân nhớ, ở dân 
thương, làm dân tin. Mỗi lần chúng tôi đến 
với Phú Quý như về với quê hương thứ 2 
của mình. Ở đó có những người ông, bà, ba, 
mẹ, anh em thân mến luôn chào đón chúng 
tôi bằng tình cảm nồng hậu”, anh Thuận chia 
sẻ.  

Anh Thuận kể, như một thói quen, mỗi 
chuyến Mùa hè xanh khi tàu cập bến, các 
chiến sĩ tình nguyện tiến thẳng về Trạm cứu 
hộ, cứu nạn. Đó là nơi ăn ở của đội suốt 7 
năm nay trên đảo trong chương trình Mùa 
hè xanh. Trong suốt chiến dịch, đội luôn 
nhận được tình cảm yêu mến, đùm bọc của 
người dân trên đảo. Sợ đội tình nguyện ăn 
uống không đảm bảo sức khỏe, người dân 
mang đồ ăn đến biếu, người cho con cá, 
người cho cân thịt, con gà, người nấu chè 
biếu…Có người còn dùng xe ô tô 16 chỗ của 
gia đình để chở miễn phí đội tình nguyện 
đến các điểm trên đảo thực hiện các phần 
việc.  

Anh Trần Huy Bằng công tác tại Nhà thiếu 
nhi tỉnh Bình Dương có thâm niên 6 năm 
tham gia Mùa hè xanh tại Phú Quý. Với anh 
Bằng, Phú Quý là mảnh đất giúp anh trưởng 
thành hơn. Anh Bằng nhớ những buổi sáng 
đội tình nguyện đi theo hàng dọc hành quân 
ra mặt trận thực hiện phần việc. “Màu áo 
xanh thanh niên của chúng tôi như một dấu 
hiệu nhận biết của mọi người. Người dân 
thấy chúng tôi trong màu áo xanh đều thăm 
hỏi ân cần: Hôm nay các con làm ở đâu? Có 
mệt không?… Tình cảm thân tình đó của 
người dân khiến chúng tôi luôn muốn quay 
trở lại huyện đảo”, anh Bằng chia sẻ. 

Ghi nhận những đóng góp thầm lặng của 
đội tình nguyện Mùa hè xanh Bình Dương, 
ngày 22/6, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ 
nhất T.Ư Đoàn đến thăm, động viên tinh 
thần các chiến sĩ tình nguyện đang làm 
nhiệm vụ trên đảo Phú Quý. Giữa nắng, gió 
biển đảo, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và thanh 
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niên tình nguyện đã cùng nhau cất vang bài 
hát “Mùa hè xanh” xua tan mọi vất vả, mệt 
nhọc.  

Anh Lê Quốc Phong đánh giá cao những 
công trình, phần việc mà đội thanh niên tình 
nguyện đã và đang thực hiện tại đảo Phú 
Quý. Đồng thời, lưu ý các tình nguyện viên 
luôn chú ý đảm bảo an toàn, sức khỏe và nỗ 
lực hoàn tốt chỉ tiêu đề ra. Bí thư thứ nhất 
T.Ư Đoàn cho rằng, thông qua hoạt động 
tình nguyện, các bạn trẻ có cơ hội trải 
nghiệm, rèn luyện bản thân, cũng như có thể 

thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn với bà 
con nhân dân. Từ đó các bạn trẻ có thêm 
động lực học tập, lao động, đóng góp thiết 
thực cho xã hội. 

              

Lưu Trinh // 
https://www.tienphong.vn.- 2020 

 (ngày 26 tháng 6) 

https://www.tienphong.vn/gioi-tre/mua-
he-xanh-nghia-tinh-tren-dao-phu-quy-

1678855.tpo

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

"MÙA HÈ XANH VỚI BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG" TẠI MẶT TRẬN 
PHÚ QUÝ 

áng 17/06, 20 chiến sĩ tình nguyện 
tỉnh Bình Dương đã có mặt tại Trạm 
tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Phú Quý 

(tỉnh Bình Thuận) để triển khai chiến dịch 
"Mùa hè xanh với biển đảo quê hương" năm 
2020. 

Các chiến sỹ Mùa hè xanh tỉnh Bình Dương tại 
mặt trận huyện đảo Phú Quý năm 2020 

Tại Tượng đài Tổ quốc ghi công của 
Huyện đảo, Ban chỉ huy chiến dịch cùng các 
chiến sĩ tình nguyện đã dâng hương tưởng 
niệm các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc tại Huyện đảo Phú 
Quý và tham gia Lễ xuất quân Chiến dịch 
Mùa hè xanh năm 2020. 

Nhiều phần quà đã được trao cho các em 
học sinh trên đảo có hoàn cảnh khó khăn; 10 
cây đàn guitar đã được trao tặng cho các 
đồn biên phòng đóng quân trên đảo. Các 
chiến sĩ tình nguyện cũng đã bắt tay vào sửa 
chữa nhà cho người dân có hoàn cảnh khó 
khăn. 

Ra mắt đội hình Mùa hè xanh tại huyện đảo Phú 
Quý 

Ngày ra quân đầu tiên của các chiến sĩ đã 
khép lại bằng những phút giây ngồi lại bên 
nhau bàn bạc kế hoạch cho những hoạt 
động kế tiếp, cùng giao lưu và chia sẻ kinh 
nghiệm làm việc. Hy vọng những ngày tới, 
các hoạt động sẽ diễn ra càng thành công và 
mang lại nhiều thành quả tốt đẹp để góp 
phần dựng xây quê hương Phú Quý. 

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã 
hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc tại 
Huyện đảo Phú Quý 

S 

https://www.tienphong.vn/gioi-tre/mua-he-xanh-nghia-tinh-tren-dao-phu-quy-1678855.tpo
https://www.tienphong.vn/gioi-tre/mua-he-xanh-nghia-tinh-tren-dao-phu-quy-1678855.tpo
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Trao tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó 
khăn 

Anh Châu 
 // http://doanthanhnien.vn/.- 2020 

 (ngày 18 tháng 6) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/mua-he-
xanh/mua-he-xanh-voi-bien-dao-que-

huong-tai-mat-tran-phu-quy

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

SÔI NỔI LIÊN HOAN THANH NIÊN CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO 
TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2020 

gày 11 và 12/6, Tỉnh đoàn - Hội LHTN 
Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức 
Liên hoan Thanh niên các dân tộc 

thiểu số, tôn giáo tỉnh Bình Thuận năm 2020 
với sự tham gia của 200 đại biểu là thanh 
niên dân tộc, tôn giáo toàn tỉnh. 

Hội thi trình diễn thời trang 

Tham dự chương trình có Đồng chí 
Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, đại diện 
lãnh đạo các ban Tỉnh ủy; đại diện Uỷ ban 
Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã 
hội tỉnh; về phía Tỉnh đoàn có đồng chí Lê 
Thị Bích Liên - Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng 
chí Thường trực tỉnh đoàn, các đồng chí 
trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và đại diện 
thường trực các huyện, thị, thành đoàn và 
Đoàn trực thuộc. 

Bình Thuận không chỉ ấn tượng bởi cồn 
cát phủ đầy nắng và gió, bãi biển mang vẻ 
đẹp ngây thơ trong trẻo và khu nghỉ dưỡng 
đẳng cấp quốc tế tại du lịch Phan Thiết – Mũi 
Né,… mà nơi đây lấy được lòng du khách 
bởi chính những nét quyến rũ của văn hóa 
“miền đất hứa”. Là tỉnh có trên 30 thành 
phần dân tộc, định cư sinh sống ở 15 xã 
thuần và 32 thôn xen ghép thuộc 8/10 
huyện, thị xã, thành phố. Mỗi dân tộc đều có 
bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội 
riêng, tạo nên tính thống nhất trong nền văn 
hóa tại địa phương. 

Trong khuôn khổ Liên hoan, các đại biểu 
đã được thưởng thức, chiêm ngưỡng những 
nét đẹp đặc sắc đến từ các dân tộc trên địa 
bàn tỉnh thông qua Hội thi trình diễn thời 
trang; trưng bày sản phẩm, vật phẩm truyền 
thống các dân tộc… Qua đó, bảo tồn, phát 
huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp 
phần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc 
dân tộc. 

Cũng trong chương trình, đã diễn ra đêm 
hội văn hóa các dân tộc tỉnh Bình Thuận với 
11 tiết mục văn nghệ đến từ các huyện, thị, 
thành đoàn, đoàn trực thuộc. Nội dung các 

N 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/mua-he-xanh/mua-he-xanh-voi-bien-dao-que-huong-tai-mat-tran-phu-quy
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/mua-he-xanh/mua-he-xanh-voi-bien-dao-que-huong-tai-mat-tran-phu-quy
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tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương, đất 
nước; tình cảm của đồng bào dân tộc đối với 
vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh và những ca 
khúc mang âm hưởng dân ca truyền thống 
của người dân tộc Chăm, Raglay, K’ho, 
Hoa... 

 

Ngày hội còn diễn ra với nhiều hoạt động 
sôi nổi như: gian hàng ẩm thực với những 
món ăn đặc sắc đại diện của các dân tộc 
đang sinh sống trên địa bàn tỉnh; các trò chơi 
dân gian mang tính tập thể, lành mạnh, vui 
nhộn; giao lưu thể dục thể thao; cuộc thi tài 
năng thử thách các kỹ năng xử lý tình huống 
nhanh, kỹ năng giao tiếp tốt và các kỹ năng 
tuyên truyền trong công tác Đoàn, tập huấn 
công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Đoàn, 
Hội các cấp.... 

Kết thúc Ngày hội, Ban tổ chức đã trao 01 
Giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị Huyện Tuy 
Phong, 01 Giải Nhì toàn đoàn cho đơn vị 
Tánh Linh, 01 Giải Ba toàn đoàn cho Khối 
Lực lượng vũ trang & Đoàn khối các Cơ 
quan và Doanh nghiệp và 01 Giải Khuyến 
khích toàn đoàn cho đơn vị Hàm Thuận Bắc. 

Đặc biệt trong khuôn khổ chương trình, 
BTV tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh 
đã tổ chức tuyên dương 20 thanh niên dân 

tộc tôn giáo, tiêu biểu trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. Họ là những thanh niên dân tộc, tôn 
giáo có phẩm chất đạo đức, lối sống đẹp, có 
sức khỏe và giàu nhiệt huyết, luôn gương 
mẫu, xung kích đi đầu trong các phong trào 
Đoàn tại địa phương, đơn vị. Qua đó, nhân 
rộng những gương điển hình thanh niên dân 
tộc thiểu số, tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tuyên dương thanh niên dân tộc tôn giáo, tiêu 
biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh 

Liên hoan là dịp để các đoàn viên, thanh 
niên các dân tộc, tôn giáo hiểu và thể hiện 
nét văn hóa của dân tộc, tôn giáo mình; tạo 
sân chơi lành mạnh, giao lưu, đoàn kết gắn 
bó giữa các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh, 
đồng thời khẳng định vai trò xung kích, đồng 
hành của thanh niên dân tộc, thanh niên tín 
đồ tôn giáo trong toàn tỉnh đối với phong trào 
Đoàn, Hội. 

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

 (ngày 15 tháng 6) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-
viet-nam/soi-noi-lien-hoan-thanh-nien-cac-

dan-toc-ton-giao-tinh-binh-thuan-nam-2020

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

TẶNG HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH HỌC ĐƯỜNG CHO HUYỆN VEN BIỂN 
Ở BÌNH THUẬN 

gày 30/6, Tập đoàn Novaland tổ chức 
trao tặng hệ thống nước sạch học 
đường tại huyện Bắc Bình (Bình 

Thuận). Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn 
Sang cùng các nhà tài trợ và lãnh đạo huyện 
Bắc Bình đã dự. 

Bình Thuận là địa phương chịu ảnh 
hưởng hạn hán nặng nề tại vùng Nam Trung 
Bộ. Bắc Bình là một trong những huyện ven 
biển của tỉnh đang đối mặt với việc thiếu hụt 
nghiêm trọng nguồn nước uống sạch. Điều 
này đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến sức 
khỏe người dân, trong đó có giáo viên và 

N 
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học sinh nơi đây. Tập đoàn Novaland trao 
tặng hệ thống lọc nước uống sạch đạt chuẩn 
quốc gia cho 57 trường chính và điểm 
trường phụ trên toàn huyện Bắc Bình với 
tổng trị giá 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Quỹ học 
bổng STF Phạm Phú Thứ trao tặng 200 trăm 
suất học bổng đến các học sinh hiếu học 
hoàn cảnh khó khăn tại các trường học trên 
địa bàn huyện Bắc Bình và huyện Hàm Tân. 

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dùng 
nước từ hệ thống lọc nước sạch tại Trường tiểu 
học Chợ Lầu 1, huyện Bắc Bình. Ảnh: Nguyễn 
Thanh – TTXVN 

Trao học bổng STF Phạm Phú Thứ cho các em 
học sinh Trường tiểu học Chợ Lầu 1, huyện Bắc 
Bình. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc 
Bình Lê Văn Long, cho biết: Trước thực 
trạng hạn hán kéo dài, nhiễm mặn gia tăng, 
Tập đoàn Novaland đã quan tâm và tài trợ 
88 hệ thống lọc nước uống sạch giúp cải 
thiện, nâng cao chất lượng nguồn nước 
trong môi trường học đường của huyện Bắc 
Bình. Giải quyết được vấn đề nguồn nước 
uống sạch giúp đảm bảo sức khỏe dạy và 
học của thầy cô và học sinh. 

Tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương 
Tấn Sang, người đồng sáng lập Chương 
trình“Nước sạch học đường” đánh giá cao 
nghĩa cử cao đẹp mà Tập đoàn Novaland đã 
mang đến nguồn nước sạch cho hơn 18 

nghìn học sinh và hơn 1.700 cán bộ, giáo 
viên, nhân viên trên địa bàn huyện Bắc Bình. 
Nguyên Chủ tịch nước mong muốn Tập 
đoàn Novaland tiếp tục đồng hành với các 
địa bàn khác còn khó khăn của tỉnh Bình 
Thuận, trước tiên là ưu tiên hỗ trợ cho các 
huyện nghèo miền núi, vùng sâu, vùng xa… 
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 
lưu ý các đơn vị trường học quan tâm phát 
huy tốt và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, để 
các học sinh luôn được sử dụng nước sạch 
đúng chuẩn, qua đó, góp phần cùng chương 
trình nâng cao chất lượng giáo dục của 
huyện Bắc Bình nói riêng, tỉnh Bình Thuận 
chung. 

Các em học sinh sử dụng nước sạch từ hệ thống 
Nước sạch học đường. Ảnh: Nguyễn Thanh – 
TTXVN 

Tập đoàn Novaland trao tặng hệ thống Nước sạch 
học đường trị giá 4 tỷ đồng cho huyện Bắc Bình. 
Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN 

Nước sạch học đường là chương trình vì 
cộng đồng ý nghĩa, được ra đời với sứ mạng 
đóng góp vào việc bảo vệ, nâng cao sức 
khỏe cho học sinh và giáo viên ở những địa 
phương còn nhiều khó khăn trong việc tiếp 
cận nguồn nước sạch tại các trường mầm 
non, tiểu học, trung học phổ thông. Bắt đầu 
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từ đầu năm 2017, đến nay, chương trình 
nước sạch học đường đã gây quỹ thành 
công trên 25 tỷ đồng và hoàn thành lắp đặt 
bàn giao 1.159 hệ thống lọc nước uống sạch 
trực tiếp cho hơn 155.000 học sinh và giáo 
viên của 346 trường chính và điểm trường 
phụ tại các địa phương là Tân Trụ (Long An), 
Thạnh Phú (Bến Tre), Núi Thành (Quảng 

Nam), Ba Tri (Bến Tre), Bình Đại (Bến Tre) 
và nay là huyện Bắc Bình (Bình Thuận). 

Nguyễn Thanh // 
https://dantocmiennui.vn.- 2020 

 (ngày 30 tháng 6) 

https://dantocmiennui.vn/tang-he-thong-
nuoc-sach-hoc-duong-cho-huyen-ven-bien-

o-binh-thuan/290318.html

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

THƯ VIỆN DÀNH CHO PHẠM NHÂN NỮ: CẦU NỐI “HOÀN LƯƠNG” 
CHO CÁC MẢNH ĐỜI  

heo chia sẻ của các cán bộ trại giam 
Thủ Đức, sách báo là nguồn tiếp cận 
thông tin chính của các phạm nhân. 

Nhiều phạm nhân quên ăn quên ngủ để đọc. 

Trại giam Thủ Đức (Bình Thuận) là trại giam 
có quy mô lớn nhất cả nước với diện tích 
48.000 ha, đang giam giữ hơn 6.000 phạm 
nhân. (Ảnh: Trọng Phú) 

Đây cũng là nơi duy nhất giam giữ phạm 
nhân nước ngoài ở các tỉnh phía Nam. 
Khoảng gần 200 phạm nhân nước ngoài, với 
21 quốc tịch được bố trí giam giữ riêng ở 2 
khu phân trại số 1. 

Tại các khu phân trại đều có những thư viện 
riêng cho phạm nhân nam và nữ. Đây là nơi 
các phạm nhân có thể trau dồi kiến thức để 
khi trở về có thể sớm hòa nhập cộng đồng. 

Số lượng sách tại mỗi thư viện lên đến hàng 
nghìn cuốn. Chủ yếu là các sách về kỹ năng 
sống, truyện ngắn, tiểu thuyết, sách khoa 
học... 

Nguồn cung cấp sách đến từ thư viện tỉnh 

T 
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Bình Thuận, người nhà phạm nhân hoặc do 
các doanh nghiệp tài trợ. 

Các phạm nhân có thể mượn sách về phòng 
đọc, mỗi tuần được mượn tối đa 10 cuốn. 
Trong môi trường trại giam không có điện 
thoại thông minh hay máy tính thì sách là 
một trong những nguồn tiếp cận thông tin 
chính của phạm nhân. 

Một số nữ phạm nhân cho rằng, kiến thức từ 
thư viện là "cầu nối" giúp họ có hi vọng sẽ 
cải tạo tốt, sớm trở về để làm lại cuộc đời. 

 

Nữ phạm nhân Preeyang (29 tuổi, quốc tịch 
Thái Lan) cho biết cô thường xuyên mượn 
từ điển Anh - Việt và các sách song ngữ từ 
thư viện và đã kiên trì suốt 7 năm qua với 
việc học tiếng Việt. Hiện tại, Preeyang có thể 

nói lưu loát cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng 
Thái. "Biết đâu sau khi ra tù tôi có thể kiếm 
được một công việc tại Việt Nam" - 
Preeyang chia sẻ. 

Ngoài sách, các phạm nhân có thể mượn 
báo, tạp chí để cập nhật tin tức thời sự. Vào 
19h mỗi tối, các phân trại cũng tạo điều kiện 
cho phạm nhân được xem Tivi để theo dõi 
chương trình Thời sự. 

Trung tá Vũ Đức Mạnh - Tổ trưởng tổ giáo 
dục phân trại 2, trại giam Thủ Đức cho biết: 
"Vào trong trại, phạm nhân không được sử 
dụng các thiết bị di động nên sách báo rất 
quý với họ. Nhiều người không biết chữ, vào 
trong trại được cán bộ dạy chữ thì sau đó rất 
ham thích đọc sách báo. Nhiều người ham 
đọc đến nỗi đọc thâu đêm, cán bộ phải nhắc 
nhở". 

Một nữ phạm nhân trong thư viện trại giam 
Thủ Đức. 
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Hai nữ phạm nhân trao đổi với nhau về kiến 
thức trong sách. 

Mỗi thư viện trong trại giam Thủ Đức có sức 
chứa tối đa cho từ 20-30 người cùng đọc 
một lúc. Hàng ngày, các phòng thư viện vẫn 
là cầu nối tri thức, giúp phạm nhân có thêm 
niềm tin và hi vọng với cuộc sống tương 

Trọng Phú // https://vov.vn.- 2020 
(ngày 24 tháng 6) 

https://vov.vn/phap-luat/thu-vien-danh-
cho-pham-nhan-nu-cau-noi-hoan-luong-

cho-cac-manh-doi-1062865.vov

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

THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG ĐA PHƯƠNG TIỆN, NIỀM VUI 
TRÊN NHỮNG VÙNG QUÊ BÌNH THUẬN 

hư viện lưu động đa phương tiện đi tới 
đâu cũng mang lại niềm vui và khi về 
họ mang theo nỗi nhớ của các em nhỏ 

vùng quê ấy. 

Thư viện lưu động, giao lưu và tặng quà. (Ảnh do 
thư viện cung cấp) 

Với mục đích xây dựng và hình thành thói 
quen đọc sách cho thiếu nhi, nâng cao đời 
sống văn hoá, thực hiện thành công chủ 
trương xây dựng xã hội học tập, học tập suốt 
đời và phát triển văn hóa đọc trong cộng 
đồng của Chính phủ, Kế hoạch thư viện lưu 

động đa phương tiện đã ra đời tại Bình 
Thuận. 

Học sinh say mê đọc sách. (Ảnh thư viện cung 
cấp) 

Sự xuất hiện của "xe ô tô thư viện lưu 
động đa phương tiện" giống như làn gió mới 
giúp học sinh vùng khó tiếp cận được với 
nhiều hình thức thu thập thông tin, bồi 
dưỡng tri thức, làm giàu vốn sống, sự hiểu 
biết của học sinh. 

T 

https://vov.vn/phap-luat/thu-vien-danh-cho-pham-nhan-nu-cau-noi-hoan-luong-cho-cac-manh-doi-1062865.vov
https://vov.vn/phap-luat/thu-vien-danh-cho-pham-nhan-nu-cau-noi-hoan-luong-cho-cac-manh-doi-1062865.vov
https://vov.vn/phap-luat/thu-vien-danh-cho-pham-nhan-nu-cau-noi-hoan-luong-cho-cac-manh-doi-1062865.vov


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 6 năm 2020                           __             -44- 
 

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

Điều này, đã góp phần thu hẹp sự chênh 
lệch về mức hưởng thụ văn hóa tinh thần 
giữa các vùng trong toàn tỉnh với nhau. 

Đồng thời, thực tiễn triển khai thư viện di 
động cũng đã cho thấy văn hóa đọc là nhu 
cầu không thể thiếu trong đời sống người 
dân sống ở địa bàn nông thôn, miền núi, 
vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn. 

Học sinh hào hứng giao lưu trả lời câu hỏi (Ảnh 
thư viện cung cấp) 

Thư viện lưu động đa phương tiện 
phục vụ bạn đọc tận nơi 

Ô tô thư viện đa phương tiện sẽ ưu tiên 
học sinh, giáo viên trong trường học các 
cấp, đặc biệt các trường học vùng miền núi, 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 
điều kiện kinh tế, xã hội còn khó khăn. 

Những nơi này người dân ít có điều kiện 
tiếp xúc với sách báo và internet nên đói 
thông tin và khát sách báo. 

Để cho mỗi cuộc hành trình đưa thư viện 
đa phương tiện đến với bạn đọc xuất hiện 
thật sự ấn tượng, thật sự là nỗi khát khao, 
mong chờ cho những lần đến sau thì công 
tác chuẩn bị luôn được đặt lên hàng đầu. 

Đội ngũ tổ chức thư viện lưu động đã 
chuẩn bị rất chu đáo về các loại sách sẽ 

phục vụ, các loại hình thông tin phong phú, 
hấp dẫn đến những câu hỏi giao lưu về 
sách, những món quà giúp đỡ học sinh 
nghèo thiết thực. 

Ngoài ra, anh chị em thư viện lưu động 
còn chuẩn bị kỹ các hoạt động hỗ trợ khác 
phù hợp để việc phục vụ đọc sách lưu động 
ở các địa bàn đạt kết quả cao nhất. 

Nội dung phục vụ bạn đọc vùng xa khá 
phong phú 

Đội thư viện lưu động không chỉ phục vụ 
học sinh, bạn đọc đọc sách mà còn hướng 
dẫn họ sử dụng máy tính và truy cập internet 
tìm kiếm thông tin hữu ích phục vụ đời sống, 
học tập và giải trí… 

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ như thi đố 
vui, thi tìm hiểu kiến thức tổng hợp để tuyên 
truyền về tác dụng, hiệu quả của việc đọc 
sách. 

Chiếu các loại phim cổ tích, phim hoạt 
hình, phim khoa học-thế giới tự nhiên… 

Ngoài ra, sau mỗi buổi phục vụ, giao lưu 
thư viện còn dành nhiều phần quà hỗ trợ 
những học sinh nghèo, học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn của nhà trường. 

Cô Nguyễn Thái Ngọc Hân (người phụ 
trách thư viện tỉnh) cho biết: Thư viện lưu 
động đa phương tiện đi tới đâu cũng mang 
đến niềm vui và khi về họ mang theo nỗi nhớ 
của các em nhỏ vùng quê ấy. 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn/.- 
2020 (ngày 16 tháng 6) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thu-
vien-luu-dong-da-phuong-tien-niem-vui-

tren-nhung-vung-que-binh-thuan-
post210148.gd 

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

3 BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MỚI ĐƯỢC CHỌN 

hi các nhà trường đã chọn sách cho 
học sinh của mình một cách công tâm 
thì chắc chắn bộ sách ấy sẽ rất phù 

hợp với trình độ, nhận thức của học sinh 
mình. 

Ngay trong những ngày phòng chống dịch 
bệnh Covid-19, nhiều trường tiểu học tại tỉnh 

Bình Thuận đã tổ chức cho giáo viên trong 
trường tìm hiểu sách giáo khoa lớp 1. 

Sau đó, từng trường học đã thành lập Hội 
đồng bình chọn sách giáo khoa theo Thông 
tư 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn lựa chọn 
sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 
thông của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành. 

K 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thu-vien-luu-dong-da-phuong-tien-niem-vui-tren-nhung-vung-que-binh-thuan-post210148.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thu-vien-luu-dong-da-phuong-tien-niem-vui-tren-nhung-vung-que-binh-thuan-post210148.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thu-vien-luu-dong-da-phuong-tien-niem-vui-tren-nhung-vung-que-binh-thuan-post210148.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thu-vien-luu-dong-da-phuong-tien-niem-vui-tren-nhung-vung-que-binh-thuan-post210148.gd
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Bộ sách “Chân trời sáng tạo” áp đảo 

Có 5 bộ sách được bình chọn: Cánh diều, 
Kết nối tri thức với cuộc sống, Cùng học để 
phát triển năng lực, Chân trời sáng tạo, Vì 
sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục. 

Giáo viên tỉnh Bình Thuận đang nghiên cứu sách 
giáo khoa lớp 1 (Ảnh Phan Tuyết) 

Ngoài 2 tiêu chí được quy định trong 
Thông tư 01 ban hành: 

1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội 
của địa phương. 

2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và 
học tại cơ sở giáo dục phổ thông. 

Tỉnh Bình Thuận cũng ban hành thêm 6 
tiêu chí gồm: Điều kiện tiên quyết của sách 
giáo khoa; Nội dung sách giáo khoa; 

Phương pháp giáo dục và đánh giá kết 
quả giáo dục trong sách giáo khoa; Cấu trúc 
sách giáo khoa; Ngôn ngữ, hình thức trình 
bày và điều kiện phổ biến của sách giáo 
khoa. 

Sau khi nghiên cứu, tranh luận về những 
ưu khuyết điểm từng môn học của từng bộ 
sách, giáo viên đã thể hiện quan điểm của 
mình bằng những lá phiếu. 

3 trường học tại địa bàn thị xã La Gi cùng 
chọn chung bộ sách Cánh diều do Nhà xuất 
bản Đại học Sư phạm và Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP Hồ Chí Minh phát hành. 

Lý giải cho việc chọn bộ sách này, cô 
Khánh Linh, giáo viên trường tiểu học Tân 
An 1 cho biết: Nhìn chung bộ sách Cánh 
diều phù hợp nhất với học sinh của trường, 
kiến thức vừa phải, dễ hiểu. 

Ví như môn tiếng Việt, học sinh vừa học 
âm vần nào thì ở phần luyện tập sẽ được 

luyện lại những từ chứa âm vần đã học. Đây 
là cách khắc sâu kiến thức cho học sinh. 

Ngoài ra câu lệnh cũng không có từ mới, 
cuối mỗi hoạt động có chốt kiến thức. Điều 
này sẽ có lợi cho phụ huynh nhìn vào cũng 
sẽ hiểu con mình nắm được gì qua bài học. 

Nhiều ý kiến khác cũng khẳng định, nhìn 
vào nội dung kiến thức của bộ sách Cánh 
diều thấy khá tương đồng so với chương 
trình hiện hành. 

Ngoài ra, lượng kiến thức được yêu cầu 
sẽ rất phù hợp với học sinh vùng khó khi đa 
phần trình độ nhận thức có phần hạn chế 
hơn so với những vùng phát triển và không 
có điều kiện đi học trước. 

Khác với nhiều trường tiểu học tại thị xã 
La Gi, tại huyện Tánh Linh thì 100% các 
trường đều lựa chọn bộ sách “Chân trời 
sáng tạo”. 

Bộ sách này được nhận xét là có hình ảnh 
minh họa sinh động, cấu trúc bài giảng phù 
hợp với học sinh vùng khó khăn. 

Ngoài ra, không chỉ chuyển tải tri thức, mà 
còn gợi mở, truyền cảm hứng để các em học 
sinh tìm tòi, khám phá, sáng tạo để phát triển 
thế mạnh của bản thân. 

Toàn tỉnh có 3 bộ sách được chọn 

Tổng hợp kết quả của các trường học 
trong toàn tỉnh, có 3 bộ sách lớp 1 mới được 
các trường lựa chọn để đưa vào giảng dạy 
trong năm học 2020 – 2021 trong tổng số 5 
bộ sách giáo khoa đưa ra trước đó. 

Cụ thể, có 61% các trường học chọn bộ 
sách “Chân trời sáng tạo”, 32% lựa chọn bộ 
sách “Cánh diều”, còn lại là chọn bộ sách 
“Kết nối tri thức với cuộc sống”. 

Khi các nhà trường đã chọn sách cho học 
sinh của mình một cách công tâm thì chắc 
chắn bộ sách ấy sẽ rất phù hợp với trình độ, 
nhận thức của học sinh mình. Vì thế, chất 
lượng giáo dục sẽ không bị ảnh hưởng. 

Phan Tuyết //  https://giaoduc.net.vn/.- 
2020 (ngày 1 tháng 6) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/binh-
thuan-3-bo-sach-giao-khoa-lop-1-moi-duoc-

chon-post209802.gd

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/binh-thuan-3-bo-sach-giao-khoa-lop-1-moi-duoc-chon-post209802.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/binh-thuan-3-bo-sach-giao-khoa-lop-1-moi-duoc-chon-post209802.gd
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90 THIẾU NHI THAM GIA HỘI THI “CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ” 
TỈNH BÌNH THUẬN 

ới hình thức sân khấu hóa, các đội thi 
đã đem đến những câu chuyện đầy 
xúc động, sâu sắc và ý nghĩa về Bác 

Hồ, bằng tình cảm thiêng liêng, sự ngưỡng 
mộ và lòng kính yêu của các em dành cho 
Bác. 

Ngày 27/6, tại Nhà Thiếu nhi Thị xã La Gi, 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục 
và Đào tạo tổ chức Hội thi “Chúng em kể 
chuyện Bác Hồ” tỉnh Bình Thuận năm 2020. 

 

Hội thi năm nay thu hút 90 em đội viên, 
thiếu nhi đến từ các huyện, thị xã, thành phố 
trên toàn tỉnh. Với hình thức kể một câu 
chuyện về Bác Hồ dài không quá 15 phút 
theo hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã 
thể hiện những câu chuyện đầy xúc động, 
sâu sắc và ý nghĩa về Bác Hồ, bằng tình cảm 
thiêng liêng, sự ngưỡng mộ và lòng kính yêu 
của các em dành cho Bác. Những câu 

chuyện đầy xúc động mà các em học sinh kể 
thật giản dị, đời thường nhưng đầy ý nghĩa, 
đã đem đến những thông điệp cuộc sống, 
những bài học nhân văn sâu sắc. 

Kết quả hội thi, giải nhất: đơn vị Hàm 
Thuận Nam, giải nhì: đơn vị Tánh Linh, giải 
ba: đơn vị Hàm Tân và La Gi, giải khuyến 
khích: đơn vị Tuy Phong, Phan Thiết và Hàm 
Thuận Bắc. 

Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” 
thực sự mang tính giáo dục rộng rãi, tác 
động tích cực tới tư tưởng, nhận thức, hành 
vi của mỗi học sinh. Mục đích quan trọng 
hơn nữa từ hội thi “Chúng em kể chuyện Bác 
Hồ” nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên 
truyền học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí 
Minh trong học sinh toàn tỉnh, giúp học sinh 
nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của 
tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
để rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, 
giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, 
trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. 

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

 (ngày 29 tháng 6) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-
ho-chi-minh/90-thieu-nhi-tham-gia-hoi-thi-
%E2%80%9Cchung-em-ke-chuyen-bac-

ho%E2%80%9D-tinh-binh-thuan 

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

198 THÍ SINH THAM GIA HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH BÌNH THUẬN 
LẦN THỨ XXI, NĂM 2020 

gày 7/6, Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ XXI, năm 2020 đã diễn 
ra tại trường THPT Chuyên Trần 

Hưng Đạo. 

Hội thi Tin học trẻ là kỳ thi thường niên 
dành cho các học sinh tiểu học, trung học cơ 
sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. 
Hội thi năm nay thu hút 198 thí sinh đến từ 
10 huyện, thị, thành phố đăng ký tham gia 
theo hệ đội tuyển và thi vòng sơ loại trực 
tuyến. Trong đó, bảng A có 73 thí sinh bậc 

tiểu học, bảng B có 67 thí sinh bậc THCS, 
bảng C có 50 thí sinh bậc THPT và có 8 thí 
sinh dự thi phần mềm sáng tạo. 

Hội thi Tin học trẻ là một hoạt động có ý 
nghĩa, đáp ứng được nhu cầu học tập, vui 
chơi, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm; nhằm 
phát hiện, bồi dưỡng tài năng tin học trẻ, tạo 
ra phong trào học tập Tin học rộng rãi trong 
thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, góp phần 
đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập, sáng 
tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tạo 

V 

N 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-ho-chi-minh/90-thieu-nhi-tham-gia-hoi-thi-%E2%80%9Cchung-em-ke-chuyen-bac-ho%E2%80%9D-tinh-binh-thuan
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ra những sản phẩm công nghệ có ý nghĩa 
thiết thực trong đời sống. Thông qua hội thi 
đã góp phần thúc đẩy thế hệ trẻ toàn tỉnh tích 
cực tham gia học tập, nghiên cứu, góp phần 
phát triển nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng yêu 
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Trải qua một ngày làm việc nghiêm túc, 
khẩn trương, hội thi đã diễn ra thành công 
tốt đẹp. Thông qua hội thi, Ban Tổ chức sẽ 
chọn cử đội tuyển tham dự Hội thi Tin học 
trẻ toàn quốc năm 2020 được tổ chức tại tỉnh 
Cà Mau. 

 

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

 (ngày 9 tháng 6) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/tuoi-tre-
sang-tao/198-thi-sinh-tham-gia-hoi-thi-tin-

hoc-tre-tinh-binh-thuan-lan-thu-xxi-nam-
2020

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

CHUYỆN DẠY TIẾNG VIỆT CHO PHẠM NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 
Ở BÌNH THUẬN 

rong quá trình cải tạo, nhiều phạm 
nhân người nước ngoài có cơ hội 
được tiếp cận văn hóa, ngôn ngữ Việt 

Nam thông qua các lớp dạy tiếng Việt. 

Trại giam Thủ Đức (huyện Hàm Tân, tỉnh 
Bình Thuận) hiện đang quản lý, giam giữ 
hơn 6.000 phạm nhân, trong đó có 200 
phạm nhân là người nước ngoài, gồm 21 
quốc tịch. Trong đó, đa số phạm nhân người 
nước ngoài đều phạm tội lần đầu, tuy nhiên 
tính chất và mức độ phạm tội đa dạng phức 
tạp (phần lớn phạm các tội về ma túy, xâm 
phạm sở hữu, lừa đảo...). Đây cũng là địa 
điểm duy nhất đang giam giữ phạm nhân 
người nước ngoài ở các tỉnh phía Nam. 

Một tiết học tiếng Việt cho các phạm nhân người 
nước ngoài. (Ảnh: Trọng Phú) 

Để quản lý và giáo dục người nước ngoài 
trong trại giam là một vấn đề không dễ thực 

hiện. Rào cản lớn nhất là ngôn ngữ, phần 
lớn các tù nhân người nước ngoài tại đây 
không biết tiếng Việt. Trong khi, tỉ lệ cán bộ 
trại giam có thể nói lưu loát tiếng Anh chỉ 
chiếm khoảng 30%. 

Nhằm giúp cho các phạm nhân người 
nước ngoài tiếp cận dễ hơn với ngôn ngữ, 
văn hóa Việt Nam, có điều kiện cải tạo tốt, 
trại giam Thủ Đức đã mở các lớp học tiếng 
Việt hàng ngày. Các phạm nhân với nhiều 
quốc tịch từ Nigeria, Malaysia, Nga, Trung 
Quốc…đều được học chung một lớp với 
ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh. Tại đây, 
các phạm nhân được tập phát âm tiếng Việt, 
nghe giải nghĩa các từ, cụm từ tiếng Việt, 
học ngữ pháp... 

Những cán bộ trại giam “đứng lớp” được 
ưu tiên là những người có thể phát âm lưu 
loát tiếng Anh, đồng thời có khả năng diễn 
đạt ngữ nghĩa để phạm nhân hiểu. Rất nhiều 
phạm nhân nước ngoài thông qua những 
lớp học này đã sử dụng thành thạo tiếng 
Việt. Thậm chí có phạm nhân còn đính hôn 
với người Việt Nam. 

Mohd Hafiz Gomez (52 tuổi, quốc tịch 
Malaysia) là một trong những người đã 
“luyện” thành công tiếng Việt trong thời gian 

T 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/tuoi-tre-sang-tao/198-thi-sinh-tham-gia-hoi-thi-tin-hoc-tre-tinh-binh-thuan-lan-thu-xxi-nam-2020
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/tuoi-tre-sang-tao/198-thi-sinh-tham-gia-hoi-thi-tin-hoc-tre-tinh-binh-thuan-lan-thu-xxi-nam-2020
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/tuoi-tre-sang-tao/198-thi-sinh-tham-gia-hoi-thi-tin-hoc-tre-tinh-binh-thuan-lan-thu-xxi-nam-2020
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/tuoi-tre-sang-tao/198-thi-sinh-tham-gia-hoi-thi-tin-hoc-tre-tinh-binh-thuan-lan-thu-xxi-nam-2020
https://images.vov.vn/w990/uploaded/ymg4g2dyiqely8uzveukg/2020_06_19/104417864_10217868506164506_6672539132999489361_o_ndsa.jpg


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 6 năm 2020                           __             -48- 
 

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

chấp hành án tại trại giam Thủ Đức. Dù bị 
tuyên phạt Chung thân vì vận chuyển ma 
túy, nhưng Gomez đã chấp hành hình phạt 
tù được 19 năm và có 7 lần được giảm án. 
Chỉ vài tháng nữa, phạm nhân này sẽ chính 
thức được tự do. 

Mohd Hafiz Gomez (quốc tịch Malaysia) cho biết 
anh có bạn gái người Việt Nam đang đợi mình ra 
tù. 

Gomez chia sẻ: “Lúc mới vào đây, tôi 
cũng rất buồn và ương bướng, không nghe 
theo lời cán bộ trại giam. Nhưng sau nhờ các 
cán bộ động viên, dần dần tôi cũng hiểu ra 
và bắt đầu học tiếng Việt. Ngoài giờ học trên 
lớp cùng các phạm nhân khác, tôi đến thư 
viện mượn từ điển Anh - Việt để học thêm. 
Sau vài năm, tôi thấy ngôn ngữ tiếng Việt 
của mình đã khá thành thạo, có thể giao tiếp 
thoải mái”. 

Theo lời Gomez, nhờ học tiêng Việt mà 
anh đã có “vợ chưa cưới” là người Việt Nam. 
Trước đây, hai anh chị quen nhau trong trại 
giam Thủ Đức và hiện tại, người bạn gái của 
Gomez đã ra tù, đang đợi ngày anh được tự 
do để đoàn tụ. 

“Khi tôi vào tù thì vợ cũ đã ly dị tôi. Nhưng 
rất may mắn tôi được gặp gỡ người bạn gái 
của mình trong phân trại số 4. Cô ấy rất quan 
tâm tôi và gia đình hai bên cũng đã gặp 
nhau. Mỗi ngày tôi đều cố gắng cải tạo tốt vì 
tôi biết ngoài kia, có một người đặc biệt đang 
đợi mình”. - Gomez chia sẻ. 

Vào trại năm 2013, nữ phạm nhân 
Preeyang (29 tuổi, quốc tịch Thái Lan) kiên 
trì suốt 7 năm qua với việc học tiếng Việt. 

 “Ở đây, chúng tôi có các lớp học tiếng 
Việt cho người cơ bản và lớp cho người 
nâng cao. Tôi bắt đầu học tiếng Việt từ khi 
nhập trại (năm 2013) và coi đó là thú vui của 

mình cho đến tận bây giờ. Vì tôi có thể nói 
tiếng Anh khá tốt, nên cũng thường hướng 
dẫn cho các phạm nhân khác, để họ có thể 
hiểu tiếng Việt nhanh hơn”. 

Preeyang (quốc tịch Thái Lan) cảm thấy thích thú 
với việc học tiếng Việt trong trại giam.  

Preeyang cho rằng, việc học tiếng Việt 
trong trại giam rất có lợi. Bởi ngoài việc có 
thể giao tiếp tốt hơn với quản giáo, việc 
thông thạo tiếng Việt có thể mang đến 
những cơ hội việc làm cho cô trong tương 
lai. “Biết đâu sau khi ra tù, tôi có thể ở lại Việt 
Nam sinh sống và làm việc” – Preeyang 
cười. 

Theo Ban Giám thị trại giam Thủ Đức, 
việc dạy tiếng Việt cho phạm nhân nước 
ngoài là một trong những ưu tiên lớn. Nhờ 
đó mà các phạm nhân nước ngoài dễ tiếp 
thu các chủ trương của Nhà nước, cải tạo 
tốt hơn. 

Thượng tá Phạm Thị Minh Hải, Phó Giám 
thị trại giam Thủ Đức cho biết: “Việc giáo dục 
thường xuyên, dạy tiếng Việt cho người 
nước ngoài được Ban giám thị trại giam hết 
sức quan tâm. Trong thời gian qua, trại đã 
mở các lớp dạy tiếng Việt cho hơn 60 lượt 
phạm nhân người nước ngoài. Nhiều phạm 
nhân nước ngoài tiếp thu tốt và sau một thời 
gian, có thể giao tiếp bằng tiếng Việt. Ngoài 
ra, đơn vị cũng chủ động in ra tiếng Anh các 
tài liệu cần thiết như: Nội quy cơ sở giam 
giữ, tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù 
giúp cho phạm nhân hiểu biết và thực hiện 
trong quá trình cải tạo”. 

Trọng Phú // https://vov.vn/.- 2020 
(ngày 21 tháng 6) 

https://vov.vn/phap-luat/chuyen-day-
tieng-viet-cho-pham-nhan-nguoi-nuoc-

ngoai-o-binh-thuan-1061799.vov
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HỌC SINH LA GI ĐẠT GIẢI NHẤT HỘI THI TIN HỌC TRẺ 
BÌNH THUẬN LẦN THỨ 21 

guyên Trung sẽ được vào đội tuyển 
tin học tỉnh Bình Thuận tham dự Hội 
thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 26 dự 

kiến tổ chức tại tỉnh Cà Mau sắp tới.  

Hội thi tin học trẻ Bình Thuận lần thứ 21 
diễn ra vào ngày 7/6 năm 2020, có sự tham 
gia của 192 thí sinh đến từ 10 huyện, thị xã, 
thành phố của tỉnh. Học sinh của cả 3 bậc 
học được xếp vào 3 bảng cùng tham gia 
tranh tài. 

Em Thái Nguyên Trung, học sinh Trường Tiểu học 
Tân An 2, thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận (Ảnh nhà 
trường cung cấp) 

Trong đó, bảng A có 73 thí sinh bậc tiểu 
học, Bảng B, có 67 thí sinh bậc trung học cơ 
sở. Bảng C, có 52 thí sinh bậc trung học phổ 
thông cùng với 8 thí sinh tham gia thi phần 
mềm sáng tạo. 

Em Thái Nguyên Trung, học sinh Trường 
Tiểu học Tân An 2, thị xã La Gi đã đạt giải 
nhất bảng A bậc tiểu học. 

Thầy Mai Trọng Khôi, Hiệu trưởng nhà 
trường cho biết: “Kết quả mà Trung đạt 
được ngoài sự nỗ lực của bản thân còn có 
sự chăm lo của cô giáo chủ nhiệm, giáo viên 
tin học và một số thầy cô giáo trong trường”. 

Cô giáo Mai Kim Điệp, giáo viên chủ 
nhiệm của em cho biết: “Nguyên Trung là 
cậu học trò chăm ngoan, học giỏi. Ngay từ 
khi Trung còn học lớp 3, tôi đã phát hiện em 
có năng khiếu về môn toán, tư duy tốt. 

Năm Trung lên lớp 5, tôi lại may mắn 
được chủ nhiệm lớp em. Vì đã hiểu rõ học 
sinh của mình nên việc bồi dưỡng, nâng cao 
kiến thức cho em cũng thuận lợi. 

Trung luôn chủ động trong học tập, làm 
bài nhanh, luôn hoàn thành nhiệm vụ mà 
thầy cô giáo yêu cầu nên giáo viên không 
phải nhắc nhở điều gì. 

Ngoài việc học như nhiều học sinh trên 
lớp, Nguyên Trung luôn được thầy cô giáo 
cho thêm bài tập nâng mức để rèn tư duy. 

Ngoài học tốt môn toán, Trung học giỏi 
môn Tin học và được giáo viên đầu tư hỗ trợ 
nhiệt tình. Ba mẹ Trung cũng luôn hợp tác 
tốt với nhà trường trong việc giáo dục em. 

Đam mê học toán, tin học, Trung còn đam 
mê thể thao. Cô Kim Điệp cho biết em chơi 
cờ tướng, cờ vua và đá banh khá tốt. 

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nhà giáo, 
ba, mẹ em đều là giáo viên bậc trung học 
phổ thông và dạy giỏi có tiếng ở thị xã La Gi. 

Bản thân em cũng không bị áp lực nhiều 
trong việc học. Ngày đi thi (địa điểm thi cách 
nhà hơn 70km) Trung còn nói với ba, mẹ: “Đi 
thi mà con cứ nghĩ như đi du lịch vậy”. 

Có lẽ, nhờ tâm thế thoải mái nên em đã 
bình tĩnh, tự tin và đạt được kết quả cao nhất 
trong kỳ thi cấp tỉnh đầu tiên của mình. 

Nguyên Trung sẽ được vào đội tuyển tin 
học tỉnh Bình Thuận tham dự Hội thi tin học 
trẻ toàn quốc lần thứ 26 dự kiến tổ chức tại 
tỉnh Cà Mau sắp tới. 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn/.- 
2020 (ngày 10 tháng 6) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoc-
sinh-la-gi-dat-giai-nhat-hoi-thi-tin-hoc-tre-

binh-thuan-lan-thu-21-post210029.gd

N 
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RA MẮT MÔ HÌNH ĐIỂM “LỚP HỌC AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ” 

áng 20/6, tại trường THPT Phan Bội 

Châu, thành phố Phan Thiết, Tỉnh 

đoàn phối hợp Sở Giáo dục và Đào 

tạo Bình Thuận tổ chức Lễ ra mắt mô hình 

điểm “Lớp học an toàn về an ninh trật tự”. 

Mô hình “Lớp học an toàn về an ninh trật 

tự” là một mô hình mới mà Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

chỉ đạo triển khai trong năm học 2020 – 2021 

và nhân rộng toàn tỉnh hoàn thành trong 

tháng 10 năm 2020. Sau thời gian trên, các 

mô hình tiếp tục triển khai thực hiện, sơ kết 

đánh giá, tổng kết trong Hội nghị tổng kết 

năm học hàng năm.  

Tổ chức ký kết cho các Bí thư Chi đoàn lớp 

Mô hình đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 

trực tiếp của Cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà 

trường và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của các 

phòng nghiệp vụ Công an huyện, thị, thành 

phố. Theo đó, sẽ thường xuyên tổ chức phổ 

biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp 

luật của Nhà nước, văn bản của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, của bộ liên ngành và của địa 

phương về công tác bảo đảm an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội đến từng cán bộ, 

giáo viên và học sinh. Giáo dục và trang bị 

cho học sinh những kỹ năng sống cần thiết 

để các em hiểu và biết cách xử lý một số tình 

huống thường gặp trong nguy cơ mất an 

toàn trong và ngoài lớp học; phòng, chống 

bạo lực học đường. Xây dựng nhóm an ninh 

lớp học, an ninh trường học và tổ tư vấn an 

toàn học đường.... 

Mô hình “Lớp học an toàn về an ninh trật 

tự” nhằm cụ thể hoá các giải pháp phòng, 

chống bạo lực học đường trong trường học, 

góp phần giáo dục ý thức, lối sống văn hoá 

cho học sinh. Bên cạnh đó còn nâng cao ý 

thức của cán bộ giáo viên, nhân viên và các 

bậc phụ huynh học sinh về phòng chống các 

tệ nạn xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 

trong nhà trường. Giáo dục và trang bị cho 

học sinh những kỹ năng sống cần thiết để 

các em hiểu và biết cách xử lý một số tình 

huống thường gặp trong nguy cơ mất an 

toàn trong và ngoài lớp học; phòng, chống 

bạo lực học đường. 

Trong khuôn khổ Lế ra mắt mô hình điểm, 

đại điện các chi đoàn của trường THPT 

Phan Bội Châu đã tiến hành ký cam kết “Lớp 

học an toàn về an ninh trật tự năm học 2020 

- 2021”. 

Thông qua thực hiện hiệu quả mô hình 

góp phần tuyên truyền, phổ biến nâng cao 

nhận thức, chấp hành pháp luật của học 

sinh, gia đình và cộng đồng về mối nguy 

hiểm và hậu quả của bạo lực học đường và 

trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác và 

ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường. 

 

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

 (ngày 22 tháng 6) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-
giao-duc/ra-mat-mo-hinh-diem-

%E2%80%9Clop-hoc-an-toan-ve-an-ninh-
trat-tu%E2%80%9D 

 

  

 

S 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/ra-mat-mo-hinh-diem-%E2%80%9Clop-hoc-an-toan-ve-an-ninh-trat-tu%E2%80%9D
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/ra-mat-mo-hinh-diem-%E2%80%9Clop-hoc-an-toan-ve-an-ninh-trat-tu%E2%80%9D
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/ra-mat-mo-hinh-diem-%E2%80%9Clop-hoc-an-toan-ve-an-ninh-trat-tu%E2%80%9D
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/ra-mat-mo-hinh-diem-%E2%80%9Clop-hoc-an-toan-ve-an-ninh-trat-tu%E2%80%9D
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

‘MÁI ẤM YÊU THƯƠNG’ ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO BÌNH THUẬN 

ới đây, Chương trình “Mái ấm yêu 
thương” tiếp tục bàn giao 3 căn nhà 
mới cho các hộ nghèo ở huyện 

Tánh Linh và Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 

Tặng quà chúc mừng gia đình chị Đồng 
Thị Duyên ở khu phố Chăm, thị trấn Lạc 
Tánh, huyện Tánh Linh, ông Dương Văn An 
- Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết: “Trong thời 
gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, 
tạo điều kiện để giúp đỡ người nghèo trong 
đó có chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở. 
Chương trình “Mái ấm yêu thương” là sáng 
kiến hết sức có ý nghĩa do Công ty Nhiệt 
điện Vĩnh Tân/ Tổng Công ty Phát điện 3 
(EVNGenco 3) tài trợ, phối hợp cùng với Đài 
PT-TH Bình Thuận, UBMTTQVN tỉnh thực 
hiện, thể hiện sự quan tâm hỗ trợ của các 
doanh nghiệp, cơ quan chính quyền địa 
phương để xây dựng những ngôi nhà khang 
trang hơn cho người nghèo trong Tỉnh. Tôi 
rất vui vì Mái ấm yêu thương này được xây 
rất đẹp”. 

Tại buổi lễ nhận bàn giao nhà mới, chị 
Đồng Thị Duyên vui mừng: “Em chỉ mong 
ước có được căn nhà để gia đình, con cái có 
nơi che mưa, che nắng, nay được chương 
trình hỗ trợ xây được ngôi nhà mới này gia 
đình em rất mừng, xin cám ơn chương 
trình”. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, Công ty Nhiệt điện 
Vĩnh Tân và Nhóm Mái ấm yêu thương trao nhà 
cho các gia đình 

Chương trình “Mái ấm yêu thương” phát 
sóng số đầu tiên vào ngày 16/6/2019, mỗi 

tháng 1 chương trình, tương đương với 1 
trường hợp hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí 
xây dựng nhà ở với tổng trị giá 100 triệu 
đồng. 

Đây là một trong những hoạt động thiết 
thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung 
tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía 
sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, 
đồng thời tạo điều kiện để những hoàn cảnh 
gặp khó về nhà ở vươn lên trong cuộc sống. 
Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo của Bình Thuận trong 
những năm gần đây đã giảm đáng kể, song 
số hộ nghèo toàn Tỉnh hiện còn hơn 6.300 
hộ với trên 20.000 nhân khẩu. Trong số đó 
có rất nhiều trường hợp chưa có nhà ở, nhà 
ở xuống cấp và việc có được một căn nhà 
mới kiên cố che mưa, che nắng là niềm 
mong mỏi và khát khao của nhiều mảnh đời 
khốn khó. 

Mái ấm yêu thương đầu tiên được trao 
cho gia đình chị Thiệu Thị Hạnh ở thôn Vĩnh 
Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. Tiếp 
theo đó, chị Mang Thị Đoạn (xã Vĩnh Hảo, 
Tuy Phong), anh Nguyễn Phi Láp, bà Lê Thị 
Hồng (thị trấn Liên Hương, Tuy Phong), ông 
Trương Văn Dương (Sông Phan, Hàm 
Tân)… lần lượt nhận được “mái ấm yêu 
thương” khang trang, đầy đủ tiện nghi từ 
chương trình. 

 

Năm qua, Chương trình “Mái ấm yêu 
thương” với sự đồng hành của Công ty Nhiệt 
điện Vĩnh Tân (Tổng Công ty Phát điện 3) đã 

M 

https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2020/06/19/12/mai-am-yeu-thuong-den-voi-nguoi-ngheo-binh-thuan.jpg
https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2020/06/19/12/mai-am-yeu-thuong-den-voi-nguoi-ngheo-binh-thuan-1.jpg
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hỗ trợ xây dựng mới 10 căn nhà khang trang 
với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho 10 trường 
hợp hộ nghèo chưa có nhà ở. Trong năm 
2020 này, với sự đồng hành của Công ty 
Nhiệt điện Vĩnh Tân (EVNGenco 3), chương 
trình tiếp tục hỗ trợ xây mới 12 căn nhà với 
tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng cho các hộ gia đình 
chưa có nhà ở ổn định tại các địa phương 
trong tỉnh. 

 

Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở mới khang 
trang giúp các hộ nghèo sớm ổn định nơi ăn 
chốn ở, sớm vươn lên thoát nghèo là mong 
muốn lớn nhất của những người thực hiện 
chương trình “Mái ấm yêu thương”. 

Minh Chương // 
https://vietnamnet.vn/.- 2020  

(ngày 19 tháng 6) 

https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/mai-
am-yeu-thuong-den-voi-nguoi-ngheo-binh-

thuan-650189.html

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

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN CẤP NƯỚC MIỄN PHÍ 
CHO NGƯỜI DÂN VÙNG BỊ HẠN 

áng 4-6, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tổ 
chức cấp nước miễn phí cho người 
dân bị hạn hán tại xã Thuận Hòa, 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 
Theo đó, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã tổ 
chức 15 chuyến xe ô tô (mỗi chuyến hơn 
10m3 nước) cấp đến từng thôn, xóm của xã 
Thuận Hòa. 

.Đồng chí Võ Ngọc Bách, Bí thư Đảng ủy xã 
Thuận Hòa, cho biết, người dân xã Thuận 
Hòa chủ yếu là người dân tộc thiểu số, đời 
sống còn khó khăn. Gần 2 tháng qua, hạn 
hán kéo dài, tại xã Thuận Hòa đã có hơn 
1.700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nhiều hộ 
đã phải mua nước với giá cao. Việc cấp 
nước miễn phí kịp thời của Bộ CHQS tỉnh 
Bình Thuận giúp người dân có nước sinh 
hoạt ổn định cuộc sống. 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận cấp 
nước miễn phí cho người dân 

 
Nguyễn Duy Hiển // 

https://www.qdnd.vn/.- 2020 
 (ngày 4 tháng 6) 

https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-
si/que-huong/bo-chqs-tinh-binh-thuan-cap-
nuoc-mien-phi-cho-nguoi-dan-vung-bi-han-

619860

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

ĐIỂM CẤP NƯỚC TẬP TRUNG TẠI BÌNH THUẬN VỪA THIẾU VỪA YẾU 

hiều công trình cấp nước tập trung 
chưa được đầu tư nâng công suất, 
mở rộng mạng lưới đường ống nên 

không đáp ứng nhu cầu sử dụng của người 
dân 

Khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận hiện có 58 công trình cấp nước tập 

trung với tổng công suất thiết kế 61.145 
m3/ngày đêm, cung cấp nước cho 103.493 
hộ với 437.260 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ trên 
48% dân số nông thôn của toàn tỉnh. Tuy 
nhiên, do các công trình cấp nước đầu tư đã 
lâu, công suất nhỏ, khai thác nước ngầm, 
nước trên suối, hồ nhỏ nên cũng không đảm 

S 

N 

https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/mai-am-yeu-thuong-den-voi-nguoi-ngheo-binh-thuan-650189.html
https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/mai-am-yeu-thuong-den-voi-nguoi-ngheo-binh-thuan-650189.html
https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/mai-am-yeu-thuong-den-voi-nguoi-ngheo-binh-thuan-650189.html
https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/bo-chqs-tinh-binh-thuan-cap-nuoc-mien-phi-cho-nguoi-dan-vung-bi-han-619860
https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/bo-chqs-tinh-binh-thuan-cap-nuoc-mien-phi-cho-nguoi-dan-vung-bi-han-619860
https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/bo-chqs-tinh-binh-thuan-cap-nuoc-mien-phi-cho-nguoi-dan-vung-bi-han-619860
https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/bo-chqs-tinh-binh-thuan-cap-nuoc-mien-phi-cho-nguoi-dan-vung-bi-han-619860
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bảo nguồn vào mùa khô hạn. Nhiều công 
trình cấp nước tập trung chưa được đầu tư 
nâng công suất nhà máy, mở rộng mạng 
lưới đường ống cấp nước nên không đáp 
ứng nhu cầu sử dụng thực tế của người 
dân.  

Trạm bơm xã Phan Thanh. 

Gia đình chị Tồn Thị Hồng ở thôn Châu 
Hanh, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh 
Bình Thuận vẫn không quên được cảnh đi 
đào giếng ven lòng sông Lũy để lấy nước 
mang về nhà sinh hoạt vào đỉnh điểm mùa 
nắng hạn vừa qua. Chị Hồng cho biết, gia 
đình cũng đã bỏ tiền ra dẫn nước máy về để 
sinh hoạt nhưng vào mùa nắng hạn thì 
thường không có nước. Chị Hồng nói: "Vừa 
qua tình trạng hạn hán, ở xã Phan Thanh 
này bà con không có nước sinh hoạt. Khô 
nước trong 4 ngày, dân phải đi xuống sông 
đào giếng lấy từng giọt nước mang về nhà 
sinh hoạt. Ở nhà cũng có nước máy nhưng 
không có để xài do nguồn nước từ sông khô 
cạn, nên nước máy cũng không có. Chất 
lượng nước thì hôi, dơ quá nên thành hôi, 
lâu lâu mới có một lần". 

Bể nước dã chiến được sử dụng tại thôn Hoài 

Trung, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình. 

Trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn xã 
Phan Thanh được đưa vào sử dụng từ năm 
1995 với tổng lượng nước khai thác 
490m3/ngày đêm, cấp nước cho hơn 1.800 
hộ. Toàn xã có 7 thôn, trong đó 5 thôn ở gần 
trung tâm xã, 2 thôn còn lại cách xa trung 
tâm xã hơn 6 km. Đối với khu trung tâm xã 
thì trạm bơm thuộc Ban Quản lý công trình 
công cộng của huyện quản lý, lấy nước trực 
tiếp từ sông Lũy. Còn đối với hai thôn xa là 
Tịnh Mỹ và Cảnh Diễn thì được cấp nước 
bởi trạm bơm của xã khác, thuộc quản lý của 
Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường 
tỉnh. 

Dòng sông Lũy - nguồn cung cấp nước thô cho 
nhà máy bơm Phan Thanh. 

Ông Đào Văn Lượng– Chủ tịch UBND xã 
Phan Thanh cho biết, thời gian qua, nắng 
hạn gay gắt, mà cứ 10 ngày thì mới có nước 
xả từ thủy điện Đại Ninh về sông Lũy để 
cung cấp nguồn nước thô cho các trạm 
bơm. Cho nên, việc người dân có ống dẫn 
nước máy về nhà nhưng không có nước 
máy đề dùng thường xuyên xảy ra. 

Ông Lượng cho biết: "Đặc biệt là trong 
tháng 5 vừa qua, do nguồn nước về không 
đủ nên dòng sông Lũy gần như cạn kiệt. 
Trong thời gian đó đối với trạm bơm do Ban 
quản lý công trình công cộng quản lý hầu 
như không có nước, mà khi nước về thì 
nước cũng không đảm bảo, mặc dù Ban 
Quản lý công trình công cộng cũng cố gắng 
xử lý nhưng chất lượng nước lúc đó cũng 
không được tốt". 

Không chỉ có những trạm bơm lấy nước 
thô trực tiếp từ các con sông, con suối, kênh 
dẫn mà tại các trạm bơm lấy nước thô từ 
mạch nước ngầm cũng bị thiếu hụt nước 
vào mùa nắng hạn.  
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Ông Thông Minh Linh, Chủ tịch UBND xã 
Phan Hòa, huyện Bắc Bình,  cho biết, hầu 
hết người dân ở địa phương sử dụng nước 
sinh hoạt từ nhà máy nước của trạm bơm 
Phan Rí Thành – Phan Hòa, thuộc Ban 
Quản lý công trình công cộng. Nhà máy này 
được xây dựng từ năm 1992 với công suất 
700m3/ngày đêm, phục vụ cho hơn 2.300 
hộ. Nhu cầu của người dân quá lớn mà 
nguồn nước thì hạn chế nên tình trạng thiếu 
nước sinh hoạt thường xuyên xẩy ra, không 
riêng gì vào mùa nắng hạn: "Hiện nay mình 
chỉ sử dụng nước giếng khoan mà nước 
giếng khoan này đã xây dựng lâu lắm rồi. 
Dân số ngày càng phát triển, vì vậy mà 
không thể đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt 
của bà con. Đồng thời, hệ thống nước tuy 
mình có cải tạo một số tuyến để đáp ứng nhu 
cầu dùng nước nhưng cũng chưa đảm bảo. 
Địa phương cũng đề xuất nên đầu tư bổ 
sung một nguồn nước nào đó để kết nối với 
hệ thống nước của mình, như thế mới đảm 
bảo". 

Hồ chứa nước thô của nhà máy nước Sơn Lâm. 

Toàn huyện Bắc Bình hiện có tổng cộng 
16 công trình cấp nước do nhiều đơn vị quản 
lý, khai thác với tổng công suất thiết kế 
14.830 m3/ngày đêm, cung cấp cho 14.189 
hộ dân/61.485 nhân khẩu. Tuy nhiên, công 
suất khai thác hiện tại của 16 công trình cấp 
nước tập trung chỉ là 8.950 m3/ngày đêm, 
đạt 63,07% công suất thiết kế. 
Theo ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND 
huyện Bắc Bình, hầu hết các công trình cấp 
nước tập trung trên địa bàn huyện đều thiết 
kế theo kiểu lấy nguồn nước thô trực tiếp từ 
các sông, hồ, một số ít lấy từ mạch nước 
ngầm nên mùa nắng hạn thường thiếu 

nước. "Các công trình này phù hợp với điều 
kiện có nguồn nước thường xuyên. Trong 
mùa nắng hạn thì không thể sử dụng mô 
hình này được, mà phải trực tiếp lấy từ kênh 
dẫn nước hoặc phải bơm vô trong hồ để 
mình bơm lên cho dân. Đề nghị ngành chức 
năng phải tính lại, nếu không có nước thì 
phải làm hồ lớn lên, nửa a tháng ta xả vô một 
lần. Có nước đi ngang thì có nước bơm, 
không có nước đi ngang thì không có nước 
bơm là cái dở của công trình hiện nay"- ông 
Long nói. 

Nhà máy nước Sơn Lâm cung cấp nước cho 2 xã 
vùng cao Phan Sơn và Phan Lâm, huyện Bắc 

Bình. 

ợt nắng hạn vừa qua, toàn tỉnh Bình 
Thuận có 38 xã, phường, thị trấn với hơn 97 
ngàn dân thiếu nước sinh hoạt cục bộ. Trong 
đó, riêng huyện Bắc Bình có đến 8 xã với 
hơn 44 ngàn nhân khẩu thiếu nước sinh 
hoạt. Để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt bền 
vững cho khu vực nông thôn trong thời gian 
tới, Bình Thuận cần đẩy mạnh việc xây 
dựng, nâng cấp các công trình cấp nước sẵn 
có, ưu tiên lấy nước thô từ các công trình 
thủy lợi, đồng thời đầu tư xây dựng mới một 
số công trình cấp thiết. Có như vậy mới khắc 
phục được tình trạng các công trình cấp 
nước tập trung vừa thiếu vừa yếu./. 

Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2020 
 (ngày 26 tháng 6) 

https://vov.vn/xa-hoi/diem-cap-nuoc-tap-
trung-tai-binh-thuan-vua-thieu-vua-yeu-

1063982.vov
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HÀM CƯỜNG PHẤN ĐẤU VỀ ĐÍCH XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 

ã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận 
Nam (Bình Thuận) được công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào 

cuối năm 2018, đang phấn đầu về đích xã 
NTM nâng cao cuối năm 2020. 

Sau khi hoàn thành xã NTM, đời sống kinh tế của 
người dân Hàm Cường được nâng lên. Ảnh: Kim 
Sơ. 

Đổi thay một vùng đất 

Hàm Cường là xã đồng bằng với diện tích 
tự nhiên hơn 8.234 ha, có đường sắt Bắc 
Nam và quốc lộ 1A đi qua xã với chiều dài 
tuyến khoảng 5km. Toàn xã có 5 thôn, dân 
số 8.736 người/2.073 hộ. Người dân chủ 
yếu sống bằng nghề nông nghiệp. 

Khi chưa xây dựng NTM, một bộ phận 
người dân xã này đời sống kinh tế còn khó 
khăn. Việc sản xuất nông nghiệp của người 
dân còn mang tính truyền thống, hiệu quả 
kinh tế thấp. Cơ sở hạ tầng nông thôn hạn 
chế, nhất là đường giao thông nông thôn 
chưa được đầu tư cứng hóa, thường xảy ra 
lầy lội trong mùa mưa, gây khó khăn cho 
việc đi lại và sản xuất của người dân. 

Bên cạnh đó, hệ thống nước sinh hoạt 
chưa được đầu tư mở rộng, tỷ lệ người dân 
sử dụng nước sạch còn thấp. Nhiều nơi ở 
xa khu dân cư tập trung nên người dân vẫn 
chưa có điện sinh hoạt… 

Ông Lê Văn Thanh, một người dân ở thôn 
Phú Lộc, xã Hàm Cường xác nhận, nhờ 
chương trình xây dựng NTM đã giúp bộ mặt 
nông thôn nơi đây “thay da đổi thịt”. Nhiều 
tuyến đường được bê tông hóa sạch sẽ. Đời 
sống người dân ngày càng khấm khá. Đặc 
biệt 2 năm trở lại đây, các tệ nạn xã hội trên 

địa bàn giảm hẳn, an ninh trật tự ổn định nên 
bà con rất yên tâm. 

Tuy nhiên nhờ chương trình xây dựng 
NTM, xã Hàm Cường tập trung phát triển 
giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng, áp 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
chuyển đổi cây trồng vật nuôi, đào tạo nghề 
cho lao động nông thôn…từ đó giúp đời 
sống người dân ngày càng cải thiện và nâng 
lên. 

Ông Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã 
Hàm Cường, cho biết, nhờ chính quyền và 
nhân dân đồng lòng nên cuối năm 2018, xã 
Hàm Cường được công nhận đạt chuẩn 
NTM. 

Đổi thay lớn nhất của xã hôm nay là nhận 
thức của bà con trong công tác tham gia 
thực hiện các phong trào, đặc biệt phong 
trào làm đường giao thông nông thôn và 
phát triển kinh tế. 

Cụ thể, khi địa phương phát động chương 
trình làm đường giao thông nông thôn theo 
cơ chế Nhà nước hỗ trợ 65%, người dân 
đóng 35%, hầu hết bà còn đều hưởng ứng. 
Từ đó, đường làng, ngõ xóm, đường trục 
thôn, nội đồng được bê tông hóa, cứng hóa 
sạch sẽ, giúp bà con thuận tiện đi lại cũng 
như vận chuyển hàng hóa. 

Bên cạnh đó, trước đây người dân chủ 
yếu sản xuất lúa nên hiệu quả kinh tế thấp. 
Khi chuyển đổi từ trồng lúa sang thanh long 
thì hiệu quả kinh tế, thu nhập nâng lên. Đến 
nay toàn xã có khoảng 1.400 ha thanh long, 
với nhiều diện tích được sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP. 

“Khi diện tích thanh long tăng nhanh đã 
hình thành nhiều vựa thanh long hàng hóa 
trên địa bàn, giúp giải quyết việc làm không 
chỉ cho lao động địa phương mà còn ngoài 
xã. Vì vậy hiện xã không có lao động thấp 
nghiệp. Số hộ nghèo giảm mạnh chỉ còn 
0,85%, hộ cận nghèo còn hơn 30 hộ. Tỷ lệ 
hộ dân sử dụng nước vệ sinh đạt trên 99%. 

Có thể nói đời sống của người dân tương 
đối ổn định, với mức thu nhập bình quân đầu 
người khoảng 46,7 triệu vào năm 2019. Còn 
trong năm nay, chúng tôi sẽ phấn đấu đưa 
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mức thu nhập bình quân đầu người lên 49 
triệu đồng”, ông Dũng chia sẻ. 

Phấn đấu về đích xã NTM nâng cao 

Theo Chủ tịch UBND xã Hàm Cường, 
trong năm 2020, địa phương phấn đấu về 
đích xã NTM nâng cao. Tính đến nay, qua 
thống kê sơ bộ xã đạt 7/15 tiêu chí. Các tiêu 
chí còn lại chính quyền và người dân đang 
nỗ lực từng bước hoàn thành. 

Dẫn chúng tôi tham quan các con đường 
trong xã được bê tông hóa sạch sẽ, anh 
Thịnh Văn Biện, cán bộ địa chính xã Hàm 
Cường cho biết, đây là những con đường 
mà nhà nước và nhân dân cùng làm. Thời 
gian qua, xã có khoảng 25 tuyến đường trục 
thôn xóm, đường làng, ngõ xóm, đường nội 
đồng được bê tông hóa, cứng hóa với kinh 
phí đóng góp 35% của người dân. 

Tuyến đường nối thôn Phú Cường với Phú Lộc 
hoàn thành sẽ giúp bà con đi lại thuận tiện, vận 
chuyển thanh long dễ dàng. Ảnh: Kim Sơ. 

“Trong năm 2020 này, chính quyền và 
người dân tiếp tục thực hiện 8 tuyến đường, 

với chiều dài gần 3km được bê tông hóa để 
đạt tiêu chí giao thông đối với xã thực hiện 
NTM nâng cao. Khi làm xong trên địa bàn 
đường ngõ xóm được bê tông hóa sẽ đạt 
trên 85%. Còn đường trục nội đồng hiện xã 
đã đạt 100% được cứng hóa và đường trục 
thôn cũng đã đạt  93%”, anh Biện chia sẻ. 

Anh Biện cho biết thêm, trong 8 tuyến 
đường trên, hiện 2 tuyến đường ngõ xóm nối 
thôn Phú Cường với Phú Lộc, có tổng chiều 
dài 1.200 m, với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng 
đang được thực hiện. 

Đang giám sát con đường được bê tông 
hóa, ông Nguyễn Văn Hiên, một người dân 
thôn Phú Cường tỏ ra mừng rỡ khi tuyến 
đường được thực hiện theo ý Đảng, hợp 
lòng dân. Vì vậy, khi chính quyền vận động 
người dân đóng góp kinh phí 35% làm tuyến 
đường này, ông Hiên cho biết, bà con đều 
nhất trí. 

“Mấy năm qua, bà con khổ sở con đường 
này nắng thì bụi, mưa thì lầy. Do đó, bà con 
ao ước có con đường bê tông hóa, nay Nhà 
nước hỗ trợ 65% nên chúng tôi rất mừng và 
đóng góp làm ngay. Bởi khi đường hoàn 
thành không chỉ giúp đi lại thuận tiện, mà còn 
vận chuyển buôn bán thanh long được dễ 
dàng”, ông Hiên khẳng định. 

Kim Sơ, Đức Bình // 
https://nongnghiep.vn/.- 2020  

(ngày 8 tháng 6) 

https://nongnghiep.vn/ham-cuong-phan-
dau-ve-dich-xa-nong-thon-moi-nang-cao-

d265823.html

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

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG “NHÀ TÌNH NGHĨA” CHO HỘ NGHÈO 
TẠI XÃ SÔNG LŨY 

áng 20-6, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình 

Thuận phối hợp với UBND xã Sông 

Lũy, huyện Bắc Bình, Bình Thuận, tiến 

hành khởi công xây dựng “nhà tình nghĩa” 

cho gia đình ông Mai Văn Hừng (sinh năm 

1974) và bà Nông Thị Ngọc (sinh năm 1963), 

trú tại tại thôn 2, xã Sông Lũy. 

Gia đình ông Mai Văn Hừng và bà Nông 

Thị Ngọc là gia đình có hoàn cảnh khó khăn 

của xã Sông Lũy. Bản thân ông Hừng bị tàn 

tật, thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào 

nguồn thu từ việc bán vé số của bà Nông Thị 

Ngọc, gia đình hiện đang sinh sống trong 

ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. 

S 
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Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, 

hưởng ứng phong trào “Chung tay vì người 

nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ 

Chỉ huy BĐBP Bình Thuận đã vận động 

mạnh thường quân là bà Phạm Thị Như Lê, 

Chủ tịch Hội đòng Quản trị hợp tác xã 

Thương mại - Dịch vụ bánh tráng Tân Tiến 

hỗ trợ 60 triệu đồng để giúp gia đình xây 

dựng ngôi nhà kiên cố, góp phần ổn định 

cuộc sống. Ngoài ra, UBND xã Sông Lũy đã 

vận động các nhà hảo tâm tại địa phương hỗ 

trợ gia đình về vật liệu xây dựng và cát bồi 

nền. 

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình 

ông Mai Văn Hừng và bà Nông Thị Ngọc. Ảnh: 

Trung Thành 

Trung Thành // 
https://www.bienphong.com.vn/.- 2020 

(ngày 21 tháng 6) 

https://www.bienphong.com.vn/khoi-
cong-xay-dung-nha-tinh-nghia-cho-ho-

ngheo-tai-xa-song-luy-post430055.html 

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

LO NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN THU NHẬP THẤP 

ới hơn 10.000 công nhân (CN) đang 
làm việc tại các khu, cụm công 
nghiệp, các cấp Công đoàn (CĐ) tỉnh 

Bình Thuận đã và đang triển khai nhiều 
chương trình thiết thực nhằm giúp người lao 
động thu nhập thấp tiếp cận được nhà ở.  

Bên cạnh Chương trình Mái ấm CĐ được 
LĐLĐ tỉnh triển khai hiệu quả trong nhiều 
năm qua, gần đây các khu nhà ở xã hội giá 
thấp với sự hỗ trợ về vốn của ngân hàng 
giúp CN có thêm điều kiện an cư. Ngày 20-
6, dự án nhà ở xã hội tại KCN Hàm Kiệm I 
(xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) chính 
thức đi vào hoạt động, mở ra nhiều cơ hội 
cho các CN tại đây.  

Ông Trần Phước Viên, Tổng Giám đốc 
Công CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân 
Bình Thuận - chủ đầu tư dự án, cho biết 
công ty liên kết với 4 ngân hàng thương mại 
do Ngân hàng Nhà nước chỉ định thực hiện 
hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội nhằm hỗ trợ để 
giúp các CN có điều kiện tiếp cận các căn 
hộ. 

Dự án nhà ở xã hội tại KCN Hàm Kiệm I 
có vốn đầu tư hơn 900 tỉ đồng, bao gồm 955 

căn nhà liền kề 1 trệt 1 lầu và hơn 200 căn 
hộ chung cư được xây dựng trên tổng diện 
tích đất 13,5 ha. "Đây là dự án nhà ở xã hội 
thứ 2 tại tỉnh Bình Thuận được đầu tư đồng 
bộ các tiện ích nội khu. Chúng tôi phấn đấu 
hoàn thành sớm các hạng mục với mục tiêu 
sớm ổn định đời sống cho hơn 4.000 lao 
động đang làm việc tại đây" - ông Viên nói. 

Các căn nhà ở xã hội dành cho công nhân tại KCN 
Hàm Kiệm I được bố trí đầy đủ tiện nghi 

Ngoài các KCN đang được đầu tư xây 
dựng nhà ở xã hội, tại các doanh nghiệp ở 
Bình Thuận có đông CN đều đã đầu tư các 
khu nhà ở bao gồm những thiết chế khép kín 
cho CN. Anh Nguyễn Văn Nam, CN Công ty 
CP Tà Zon (huyện Hàm Thuận Bắc), người 
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được bố trí tại khu nhà ở cùng với gần 200 
CN, diện tích gần 36 m²/phòng cho hay: 
"Chúng tôi được công ty bố trí miễn phí nhà 
ở với các tiện nghi tương đối, ngoài ra còn 
có nơi giữ trẻ, luyện tập thể thao để giải trí 
và được hỗ trợ chi phí về điện nước nên rất 
an tâm làm việc". 

Ông Nguyễn Xuân Phối, Chủ tịch LĐLĐ 
tỉnh Bình Thuận, cho biết ngoài các dự án 
nhà ở xã hội đang được tư nhân đầu tư, 
LĐLĐ tỉnh cũng đang triển khai xây dựng 
khu thiết chế CĐ dành riêng cho CN tại KCN 
Hàm Kiệm II, có tổng diện tích gần 3,5 ha. 
Dự án là thiết chế khép kín gồm cả nhà ở 
cho CN, nhà trẻ mẫu giáo, các khu vui chơi, 
giải trí, siêu thị, trường học để giúp CN có 
được cuộc sống thực sự bình yên và ổn 
định.  

"Trước đây Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao 
biểu trưng 310 tỉ đồng để xây dựng thiết chế 
CĐ tỉnh Bình Thuận, địa phương cũng đã bố 
trí được quỹ đất, tuy nhiên do vướng mắc về 
vốn đầu tư cũng như một số thủ tục nên dự 

án chưa triển khai. Sắp tới, chúng tôi sẽ cố 
gắng khởi động lại dự án này để góp phần 
chăm lo tốt hơn cho CN" - ông Phối cho biết. 

Ngoài các dự án nhà ở xã hội nói trên, 13 
năm qua Chương trình Mái ấm CĐ được 
LĐLĐ tỉnh Bình Thuận triển khai hiệu quả, 
góp phần mang lại nhiều mái ấm mơ ước 
cho CN nghèo. Trong năm 2019, Chương 
trình Mái ấm CĐ đã hỗ trợ xây mới 32 căn 
nhà cho đoàn viên, với tổng kinh phí 960 
triệu đồng và sửa chữa 4 căn với kinh phí 80 
triệu đồng.  

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, cũng 
đã hỗ trợ xây dựng 9 Mái ấm CĐ, tổng trị giá 
360 triệu đồng cho đoàn viên, CN khó khăn 
về nhà ở. 

Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2020 
(ngày 25 tháng 6) 

https://nld.com.vn/cong-doan/lo-nha-o-
cho-cong-nhan-thu-nhap-thap-

20200624201710599.htm

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

PC BÌNH THUẬN PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH 
‘GIA ĐÌNH TIẾT KIỆM ĐIỆN’ 

ông ty Điện lực Bình Thuận (PC Bình 
Thuận) vừa chính thức phát động 
chương trình "Gia đình tiết kiệm điện" 

năm 2020 tại 10 huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh Bình Thuận. 

Ảnh minh họa 

Theo đó, mọi khách hàng hộ gia đình 
đang sử dụng điện có ký hợp đồng mua bán 
điện với PC Bình Thuận có mức tiết kiệm 
điện từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 
2019, tính từ tháng 6/2020 đến hết tháng 
12/2020; không sử dụng bóng đèn tròn sợi 

đốt; có lắp đặt, sử dụng các thiết bị tiết kiệm 
điện (đèn LED, đèn compact, bình nước 
nóng năng lượng mặt trời) đều có thể đăng 
ký tham gia chương trình. 

Ngoài ra, đối với khách hàng trồng thanh 
long tham gia chương trình phải sử dụng 
100% đèn tiết kiệm điện chong thanh long. 

Các khách hàng đạt đủ các tiêu chí trên 
sẽ được PC Bình Thuận lựa chọn, bình xét 
và trao Giấy chứng nhận danh hiệu "Gia 
đình tiết kiệm điện" kèm phần thưởng bằng 
tiền mặt. 

Dự kiến, PC Bình Thuận sẽ tổ chức tổng 
kết và trao thưởng vào đầu năm 2021. 

Các hộ gia đình nhận bảng đăng ký tham 
gia Chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” tại 
phòng giao dịch từ nhân viên ghi, thu tiền 
điện của công ty hoặc tải bảng đăng ký tham 
gia chương trình tại website của PC Bình 
Thuận (tại địa chỉ pcbinhthuan.evnspc.vn), 

C 

https://nld.com.vn/cong-doan/lo-nha-o-cho-cong-nhan-thu-nhap-thap-20200624201710599.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/lo-nha-o-cho-cong-nhan-thu-nhap-thap-20200624201710599.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/lo-nha-o-cho-cong-nhan-thu-nhap-thap-20200624201710599.htm
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điền đầy đủ nội dung đăng ký tham gia và 
gửi lại tại các phòng giao dịch gần nhất. 

Với khí hậu đặc thù nhiều tháng nắng 
trong năm, PC Bình Thuận khuyến khích 
khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên mái 
nhà, ngoài lợi ích giảm chi phí tiền điện, bảo 
vệ môi trường còn có thể bán điện dư cho 
công ty và được trả tiền hằng tháng theo giá 
quy định của Chính phủ (1.943 đồng/kWh). 

Đặc biệt, việc tận dụng tối đa ánh sáng 
trời và thông gió tự nhiên không chỉ tiết kiệm 
điện mà còn rất có ý nghĩa trong việc phòng 
dịch COVID-19 hiện nay vì ánh mặt trời có 
khả năng diệt khuẩn rất tốt và sự thông 
thoáng giúp làm giảm mật độ virus, vi khuẩn 
lây bệnh nếu có. 

Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đem lại 
nhiều lợi ích cho gia đình, cộng đồng dân cư, 
xã hội và bảo vệ môi trường. PC Bình Thuận 
cam kết bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho 
khách hàng nhằm góp phần chung tay hỗ trợ 
khách hàng giảm tác động bởi dịch bệnh 
COVID-19. 

Thanh Anh 
 // http://baochinhphu.vn.- 2020  

(ngày 22 tháng 6) 

http://baochinhphu.vn/doanh-nghiep/pc-
binh-thuan-phat-dong-chuong-trinh-gia-

dinh-tiet-kiem-dien/398581.vgp

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

TRAO TẶNG "MÁI ẤM YÊU THƯƠNG" CHO 2 GIA ĐÌNH 
CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 

ôi vợ chồng trẻ và 4 người con thơ... 
nương tựa nhau trong căn nhà tạm 
bợ, vốn dĩ trước đó là một cái chuồng 

bò. Người mẹ tật nguyền, một thân một mình 
nuôi con gái trở thành sinh viên của trường 
Đại học danh giá. 

Đây là 2 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 
Bình Thuận được Chương trình Mái ấm yêu 
thương do Đài PT-TH Bình Thuận, Ủy ban 
MTTQVN tỉnh thực hiện, với sự tài trợ của 
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân/Tổng Công ty 
Phát điện 3 (EVNGENCO 3) giúp đỡ trong 
Quý 2/2020. 

Buổi lễ bàn giao nhà diễn ra với sự tham 
dự của Ông Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh 
ủy Bình Thuận, bà Bố Thị Xuân Linh - Chủ 
tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đại biểu Quốc hội 
tỉnh Bình Thuận và đại diện lãnh đạo Công 
ty Nhiệt điện Vĩnh Tân... 

Cảm thông trước những hoàn cảnh còn 
nhiều gian khó, nhưng vẫn cố gắng vươn 
lên, Chương trình Mái ấm yêu thương với sự 
tài trợ của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân trao 
tặng căn nhà cho gia đình anh Hà Văn Quên 
ngụ huyện Tánh Linh và chị Nguyễn Thị Lệ 
Khu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, mỗi 
căn trị giá 100 triệu đồng. 

Đặc biệt, trong buổi trao tặng nhà tại gia 
đình chị Lệ, ở huyện Đức Linh, nhiều lãnh 
đạo Đảng, UBMTTQ và các ban, ngành 
trong tỉnh Bình Thuận cùng đồng hành, 
chung vui với gia đình. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tặng quà cho gia 
đình chị Lệ 

Ông Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy 
Bình Thuận chia sẻ: “Những ngôi nhà được 
trao tặng là sự nỗ lực của những người thực 
hiện chương trình Mái ấm yêu thương, cho 
thấy việc phối hợp hiệu quả giữa nhà Đài, 
Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Thuận và nhất là 
sự tài trợ xuyên suốt của Công ty Nhiệt điện 
Vĩnh Tân, thuộc Tổng Công ty Phát điện 3. 
Tôi mong rằng những tình cảm này sẽ được 
nối dài hơn nữa, để giúp cho nhiều gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tỉnh”. 

Đ 

http://baochinhphu.vn/doanh-nghiep/pc-binh-thuan-phat-dong-chuong-trinh-gia-dinh-tiet-kiem-dien/398581.vgp
http://baochinhphu.vn/doanh-nghiep/pc-binh-thuan-phat-dong-chuong-trinh-gia-dinh-tiet-kiem-dien/398581.vgp
http://baochinhphu.vn/doanh-nghiep/pc-binh-thuan-phat-dong-chuong-trinh-gia-dinh-tiet-kiem-dien/398581.vgp
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Thiếu đất sản xuất, công việc làm thuê ở 
địa phương cũng bấp bênh, vợ chồng anh 
Hà Văn Quên, ngụ Bản A, xã La Ngâu, 
huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận phụ thuộc 
gần như hoàn toàn vào việc lấy măng, hái 
nấm trên rừng. Anh Quên tâm sự, nhiều khi 
may mắn tìm được chừng chục ký măng, 
bán được hơn trăm ngàn, lo chuyện chi tiêu 
trong gia đình, có khi chỉ 1, 2 ký đành đem 
về ăn cho qua bữa.Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, 
anh Quên phải bươn chải từ sớm. Lớn lên, 
lập gia đình với chị Trần Thị Hương cùng 
cảnh ngộ, hai vợ chồng tay trắng mưu sinh. 
Mặc dù cố gắng làm lụng, nhưng phần vì 
đông con, phần vì chỉ có 2 sào đất, quanh 
năm trồng được vỏn vẹn một vụ khoai mì, 
nên chuyện cơm áo, gia đình anh phải chạy 
lo từng bữa. 

Bà Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN, 
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tặng quà cho 
gia đình chị Lệ 

Nhất là căn nhà, mà theo chị Hương, vợ 
anh Quên bộc bạch: “Trước đây nó là một 
cái chuồng bò của người quen, thấy vợ 
chồng không có nơi ở, nên người ta cho ở 
nhờ. Mỗi khi trái gió trở trời, một cơn mưa 
nhỏ cũng đủ khiến cả gia đình phải thức 
trắng”. Trong cảnh đèn khuya leo lét, tiếng 
côn trùng râm râm như thấu nỗi tâm tư của 
gia đình nghèo. 

Cũng trong tình cảnh tương tự, không đất 
đai canh tác, chẳng có một mái ấm đúng 
nghĩa, 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Lệ hiện 
đang tá túc trong căn bếp cũ của người em 
gái tại Khu phố 7, thị trấn Võ Xu, huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận. Vốn sinh ra trong một 
gia đình khó khăn, vì khuyết tật ở bàn tay từ 
nhỏ, chị Lệ phải sống nhờ vào sự đùm bọc 
người thân và bà con lối xóm. 

Công việc tách vỏ hạt điều, nhặt nhạnh 
những trái ớt mang phơi... cả ngày chật vật, 
chị Lệ vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi kiếm 
được 30 ngàn đồng, tích cóp cho con gái ăn 
học. Hạnh phúc hơn với bà mẹ đơn thân này 
là sau bao nhiêu biến cố trong cuộc sống, 
con gái của chị - em Nguyễn Thị Lệ Ngân, 
12 năm liền đều là học sinh giỏi và hiện em 
là sinh viên năm nhất của trường Đại học 
Ngoại Thương Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong căn phòng nhỏ, cũ kỹ, bóng dáng 
của hai mẹ con chị Lệ dựa vào nhau, càng 
khiến cho người ta chạnh lòng, nhưng trong 
suy nghĩ của những số phận nhỏ bé này, vẫn 
trỗi lên khát khao một cuộc sống tốt đẹp, một 
tương lai xán lạn phía trước và nhất là một 
mái nhà lành lặn. 

Ngôi nhà mới của gia đình anh Hà Văn Quên, 
huyện Tánh Linh 

Chương trình Mái ấm yêu thương do 
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân/Tổng Công ty 
Phát điện 3, phối hợp với Ủy ban MTTQVN 
tỉnh và Đài PT-TH Bình Thuận thực hiện, sẽ 
tiếp tục chặng đường giúp đỡ những hộ 
nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở trong 
thời gian tới. Theo đó, định kỳ mỗi tháng trao 
1 căn nhà và trong năm 2020, Công ty sẽ 
trao 12 căn nhà Mái ấm yêu thương, chung 
tay cùng chính quyền địa phương tạo nơi ăn 
chốn ở cho những mảnh đời kém may mắn. 

 

PV // http://tapchicongthuong.vn/.- 2020 
(ngày 10 tháng 6) 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/binh-
thuan-trao-tang-mai-am-yeu-thuong-cho-2-

gia-dinh-co-hoan-canh-kho-khan-
72430.htm

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/binh-thuan-trao-tang-mai-am-yeu-thuong-cho-2-gia-dinh-co-hoan-canh-kho-khan-72430.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/binh-thuan-trao-tang-mai-am-yeu-thuong-cho-2-gia-dinh-co-hoan-canh-kho-khan-72430.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/binh-thuan-trao-tang-mai-am-yeu-thuong-cho-2-gia-dinh-co-hoan-canh-kho-khan-72430.htm
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CHỦ TỊCH TỈNH BÌNH THUẬN CHỈ ĐẠO XỬ LÝ VỤ PHÁ CÂY RỪNG 
BẰNG HÓA CHẤT 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có 

văn bản chỉ đạo xử lý tình trạng phá 

rừng, hủy hoại cây rừng bằng hóa 

chất tại khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu. 

Cây rừng thuộc tiểu khu 302A, Khu bảo tồn thiên 

nhiên Tà Kóu bị các đối tượng đầu độc và triệt hạ. 

Ảnh: BT. 

Trước đó, ngày 19/5, Sở NN-PTNT tỉnh 

Bình Thuận đã báo cáo cho UBND tỉnh về 

việc rừng Tà Kóu thuộc Khu Bảo tồn thiên 

nhiên Tà Kóu (Hàm Thuận Nam) bị đầu độc 

bằng hóa chất để chiếm đất rừng trồng 

thanh long. 

Để xử lý nghiêm hành vi, đối tượng vi 

phạm và ngăn chặn có hiệu quả, không để 

tình hình chặt phá, hủy hoại cây rừng bằng 

hóa chất tiếp tục tái diễn, ông Nguyễn Ngọc 

Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao 

Công an tỉnh và UBND huyện Hàm Thuận 

Nam tiến hành lập chuyên án để điều tra, xử 

lý nghiêm minh đối tượng vi phạm. 

Đặc biệt xem xét đưa ra xét xử những vụ 

án điểm tại những khu vực có tình hình phức 

tạp để nâng cao tính răn đe, có tác dụng 

ngăn ngừa chung trong xã hội.  

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao UBND 

huyện Hàm Thuận Nam tiếp tục chỉ đạo lực 

lượng chức năng và UBND các xã giáp ranh 

khu bảo tồn tăng cường phối hợp với chủ 

rừng (Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên 

Tà Kóu) và lực lượng kiểm lâm kiểm tra, xác 

định, phân loại rõ từng đối tượng để quản lý, 

giám sát thật chặt chẽ. 

Đồng thời yêu cầu các hộ dân đang canh 

tác ven rừng ký cam kết không cơi nới, phá 

rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật 

và không được chuyển đổi cây trồng trên đất 

lâm nghiệp trái phép, nếu phát hiện phải xử 

lý nghiêm theo quy định của pháp luật… 

Đối với Sở NN-PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm, Ban Quản 

lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu triển khai 

thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo 

vệ rừng trên địa bàn, đặc biệt là công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

quản lý, bảo vệ rừng để người dân nắm bắt, 

chấp hành theo quy định. 

Đồng thời phải tập trung thực hiện quyết 

liệt hơn nữa các biện pháp chống phá rừng, 

chủ động rà soát, điều động, phân công để 

chuyển mạnh hơn nữa việc bố trí lực lượng 

kiểm lâm về cơ sở nhằm tăng cường trách 

nhiệm tham mưu cho UBND cấp xã, cũng 

như phối hợp cùng với chủ rừng tổ chức 

thực hiện các biện pháp bám rừng để quản 

lý, bảo vệ có hiệu quả, khắc phục tốt nhất 

tình trạng các vụ vi phạm xảy ra nhưng 

không bắt được quả tang; chú ý có phương 

án tổ chức lực lượng tuần tra rừng, mai phục 

ban đêm tại các khu vực có nguy cơ cao 

hoặc bị phá nhưng chưa xác định được đối 

tượng… 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn/.- 
2020 (ngày 9 tháng 6) 

https://nongnghiep.vn/chu-tich-tinh-binh-
thuan-chi-dao-xu-ly-vu-pha-cay-rung-bang-

hoa-chat-d265966.html
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

ĐẮM ĐUỐI CHÁO CÁ NỤC BẮP CHUỐI 

ôi là dân vùng lúa ven biển nên mê 
cơm, say cá, thích nước mắm, thiếu là 
không chịu được. Đi khắp đất nước, 

ăn đủ các loại cháo nhưng khoái nhất là 
cháo cá nục kho ăn kèm bắp chuối luộc. Món 
này chỉ có ở TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) 
và chỉ bán buổi sáng. 

Cháo được nấu bằng gạo dẻo và đậu 
xanh nguyên vỏ, thêm nước lá dứa tạo màu 
xanh nhạt và hương thơm dịu nhẹ. Nấu phải 
quen tay để cháo không thành cơm nhão, 
cũng không lõng bõng nước. Cháo phải chín 
đều, đậu xanh lấm tấm như hoa. 

Nhìn không bắt mắt nhưng món cháo trắng ăn 
cùng cá nục khi và bắp chuối ngon đắm đuối 

Khó nhất là món cá kho. Phải là cá nục 
gai, lđánh bắt bằng lưới, tươi rói, lựa từng 
con, to hơn 2 ngón tay một chút. Cá ngừ 
cũng vậy. Chọn loại cá chừng hơn 1 kg mỗi 
con, lớn quá hay bé quá cũng kém ngon. 
Tuyệt đối không dùng cá đông lạnh. Cá làm 
sạch, ướp gia vị, đem kho liu riu lửa chừng 
15 giờ cho thịt cá săn, xương, đầu mềm 
nhũn. Đặc biệt, khi kho chỉ dùng than củi, 
nếu dùng than đá, bếp gas, bếp điện đều 
không bảo đảm, dễ cháy khét, hương vị mai 
một. 

Kỳ công nhất là món bắp chuối. Chọn bắp 
chuối sắp dậy thì, bóc tách từng trái nụ bằng 
đầu đũa. Trong mỗi trái nụ đều có sợi tim, 
dai như cước. Phải tỉ mẩn rút từng sợi tim 
khỏi trái nụ rồi đem rửa sạch, luộc chín đều, 
vắt kỹ nước và xào sơ cho thơm. Luộc chín 

chưa đủ thì chát, chín quá thì nhũn, hết 
ngon. 

Cá nục kho 

Khi ăn, cháo được múc riêng. Bắp chuối 
chung đĩa với cá, xăm xắp nước thêm chút 
ớt xay hoặc ớt tươi. Người thích cá nục. 
Người khoái cá ngừ. Có người mê đầu cá 
ngừ. Thoạt nhìn các món bày lên, không có 
cảm tình lắm. Màu cháo xanh nhạt, lấm tấm 
hạt đậu xanh. Đĩa cá màu bình thường với 
bắp chuối nâu nhạt. Nhiều người chưa bao 
giờ ăn nên hơi ngại. Có người chỉ ngồi nhìn. 

Nồi cá ngừ kho 

Ăn thử, thấy vị lạ. Cháo thơm nhẹ mùi lá 
dứa, ngọt dịu vị gạo dẻo, hạt đậu bùi ăn kèm 
cá nục, cá ngừ kho nẫu đậm đà ngọt mặn 
hòa quyện, thêm miếng bắp chuối tinh tế đẩy 
đưa là tê lưỡi. Phải ăn chậm, mắt quan sát, 
mũi thưởng thức, bỏ vào miệng, dùng lưỡi 
khám phá hương vị, nhai từ tốn, nghe âm 
thanh quyến rũ và cảm nhận món ăn lan tỏa 
khắp cơ thể. Không nên bỏ cá kho và bắp 
chuối vào chung chén cháo. Phải để riêng, 

T 
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ăn miếng nào gắp miếng đó, vừa ăn vừa 
quệt mồ hôi mới đã. 

Trái nụ bắp chuối xào 

Về Phan Thiết lần nào tôi cũng ra quán 
Nga ở bờ kè sông Cà Ty ăn sáng cháo cá 
nục kho bắp chuối. Ngon hay không tùy khẩu 
vị từng người nhưng lạ thì khỏi bàn cãi vì 
không đụng hàng. Quán nhỏ ven đường, chỉ 
bán buổi sáng, ngày nào bán ngày đó. Tôi 

thích ngồi ở bờ sông thoáng gió, ngắm 
thuyền chen chúc như trẩy hội, thưởng thức 
món cháo dân dã và hoài niệm về những vạn 
chài. 

Cũng giống như mấy cô gái quê vùng 
biển, mới nhìn có vẻ lam lũ, bình thường. 
Làm quen mới hay đằng sau vẻ bề ngoài 
giản dị, chân mộc là những tấm lòng nhân 
hậu, hiếu thảo, nghĩa tình, yêu ai thì chết bỏ. 
Cháo cá nục kho bắp chuối cũng vậy, món 
ăn có vẻ quê mùa nhưng đã ăn rồi là đắm 
đuối. 

Nguyễn Văn Mỹ // https://nld.com.vn/.- 
2020 (ngày 5 tháng 6) 

https://nld.com.vn/diem-den-hap-
dan/dam-duoi-chao-ca-nuc-bap-chuoi-

20200604204102532.htm

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

KHÔNG ĐỂ THIẾU NƯỚC CHO SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 

ể ứng phó với tình hình hạn hán, 
thiếu nước, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đã 

xây dựng 3 phương án cụ thể cho vụ Hè 
Thu. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN) 

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có mưa, 
lượng nước trên hệ thống kênh nối mạng, 
các hồ chứa bắt đầu tăng. Nhiều nơi trong 
tỉnh bắt đầu triển khai sản xuất vụ Hè Thu 
năm 2020 sau thời gian dài không thể sản 
xuất vì hạn hán, thiếu nước. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Bình Thuận, từ 15/6 trên địa bàn tỉnh đã 
có mưa. Lượng nước hữu ích các hồ chứa 
trong tỉnh được 47,1 triệu m3, đạt 21% thiết 
kế (cuối vụ Đông Xuân lượng nước hữu ích 
tại các hồ chứa chỉ đạt 11%). 

Căn cứ kết quả tính toán, cân đối nguồn 
nước của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một 
thành viên Khai thác công trình thủy lợi, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống 
nhất theo đề nghị của Công ty cấp nước sản 
xuất vụ Hè Thu 2020 theo phương án 2. 

Do đó, ngoài việc tiếp tục ưu tiên cấp 
nước cho sinh hoạt và tưới thanh long, 
lượng nước còn lại sẽ được điều tiết phục 
vụ cho sản xuất hơn 31.000ha lúa Hè Thu 
2020 (đạt 97 % kế hoạch). 

Khung thời vụ gieo trồng vụ Hè Thu sẽ bắt 
đầu từ ngày 10/6 đến ngày 30/6 đối với 
huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc. Các 
huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, thị xã La 
Gi bắt đầu gieo trồng từ 15/6 đến ngày 30/6. 

Riêng huyện Tuy Phong, do khả năng cân 
đối cấp nước sản xuất chỉ đáp ứng khoảng 
69% tổng diện tích (khoảng 1.950 ha), vì vậy 
đợt 1 chỉ bố trí sản xuất lúa Hè Thu 2020 ở 
hệ thống công trình thủy lợi Phan Dũng, Đập 
Soi và Đồng Tuy Tịnh khoảng 1.300 ha. Nếu 
thời tiết có mưa và căn cứ trữ lượng tích trữ 
các hồ chứa thì địa phương sẽ tiếp tục mở 
rộng khu tưới sản xuất gieo trồng theo kế 
hoạch. 

Đ 

https://nld.com.vn/diem-den-hap-dan/dam-duoi-chao-ca-nuc-bap-chuoi-20200604204102532.htm
https://nld.com.vn/diem-den-hap-dan/dam-duoi-chao-ca-nuc-bap-chuoi-20200604204102532.htm
https://nld.com.vn/diem-den-hap-dan/dam-duoi-chao-ca-nuc-bap-chuoi-20200604204102532.htm
https://www.vietnamplus.vn/tags/B%c3%acnh-Thu%e1%ba%adn.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/H%c3%a0m-Thu%e1%ba%adn-Nam.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/H%e1%bb%93-ch%e1%bb%a9a.vnp


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 6 năm 2020                           __             -64- 
 

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

Để đảm bảo cấp nước tưới hết diện tích 
sản xuất vụ Hè Thu 2020 theo kế hoạch, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị 
Chi cục Thủy lợi thường xuyên theo dõi tình 
hình nguồn nước các hồ chứa, đôn đốc đơn 
vị quản lý sử dụng công trình thủy lợi thực 
hiện vận hành công trình, điều tiết nguồn 
nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. 

Đồng thời, Chi cục Thủy lợi phối hợp chặt 
chẽ với các đơn vị liên quan đề xuất lưu 
lượng chạy máy phát điện từ hai nhà máy 
thủy điện Đại Ninh và Hàm Thuận-Đa Mi 
theo nhu cầu dùng nước đã đăng ký, tận 
dụng triệt để nguồn nước phục vụ sinh hoạt 
và sản xuất. 

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục 
củng cố, thành lập các tổ chức hợp tác dùng 
nước ở cơ sở, tổ chức nạo vét, bảo dưỡng 
hệ thống kênh nội đồng phục vụ sản xuất vụ 
Hè Thu 2020; kiểm tra tình hình sử dụng 
nước trong dân; hướng dẫn nhân dân tranh 
thủ nguồn nước mưa nội đồng tích trữ vào 
ruộng, đẩy nhanh tiến độ làm đất gieo sạ, 
thực hiện các biện pháp tưới tiết kiệm nước; 
ưu tiên chuyển đổi cơ cấu cây trồng… 

Trước đó, để ứng phó với tình hình hạn 
hán, thiếu nước, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đã xây dựng 
3 phương án cụ thể cho vụ Hè Thu. 

Phương án thứ nhất là nếu có mưa, đảm 
bảo nguồn nước tưới, Bình Thuận sẽ gieo 
trồng 52.000ha cây lương thực, phấn đấu 
đạt sản lượng khoảng 317.000 tấn. 

Phương thứ 2 là mưa xuất hiện từ 15/6 
đến 30/6, toàn tỉnh sẽ cắt giảm một số diện 
tích sản xuất lúa ở huyện Hàm Thuận Nam, 
còn các huyện khác vẫn cho sản xuất vụ Hè 
Thu muộn. 

Phương án 3 là nếu mưa đến trễ sau 
30/6, chỉ bố trí sản xuất ở một số vùng ở khu 
vực đồng bằng sông La Ngà, các khu vực 
còn lại tạm dừng sản xuất, tiến hành khâu 
làm đất, cày ải chờ mưa./. 

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

(ngày 18 tháng 6) 

https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-
khong-de-thieu-nuoc-cho-san-xuat-vu-he-

thu/646281.vnp

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

NÔNG DÂN BÌNH THUẬN ĐÀO AO, XÂY BỂ TÍCH TRỮ NƯỚC 
ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI HẠN HÁN 

ào ao, xây bể tích trữ kết hợp đầu tư 
hệ thống tưới tiết kiệm đang là cách 
mà người nông dân ở Bình Thuận 

thực hiện để sử dụng nguồn nước hiệu quả 
đồng thời ứng phó, thích nghi với tình trạng 
hạn hán. 

Người dân xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, 
tích trữ nước trong ao được lót bạt bên dưới, 
miệng ao được xây thành xi măng để đảm bảo an 
toàn. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN 

Tình trạng nắng nóng tại Bình Thuận bắt 
đầu từ đầu năm 2020 đến nay. Nhiệt độ tăng 
cao làm cho nguồn nước tự nhiên, dòng 
chảy trên các sông, suối thiếu hụt, nguồn 
nước ngầm cũng bị suy giảm mạnh. Trong 
lúc nhiều vườn thanh long phải đối mặt với 
tình trạng tóp cành, héo úa vì thiếu nước 
tưới thì tại xã Tiến Thành, thành phố Phan 
Thiết, nhiều vườn thanh long ở đây vẫn đủ 
nước tưới, xanh tốt và cho trái chín thu 
hoạch bởi người trồng đã biết áp dụng các 
biện pháp để chủ động nguồn nước tưới. 

Vườn thanh long của ông Trần Văn Ngà, 
tại thôn Tiến Hòa (xã Tiến Thành) rộng 
khoảng 3 ha, trồng hai loại thanh long ruột 
đỏ và thanh long ruột trắng. Hiện tại vườn 
vẫn xanh mướt, không hề chịu tác động của 
đợt nắng hạn này. 

Đ 
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Vườn thanh long vẫn tươi tốt trong mùa khô do 
có đủ nước tưới. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN 

Để đảm bảo nguồn nước tưới cho gần 
3.000 trụ thanh long, ông Ngà đã khoan 
giếng và đào hai ao để tích trữ nước. Mỗi ao 
chứa nước được đào sâu 3 mét, diện tích 
khoảng 100 m2, được trải bạt dưới đáy để 
hạn chế việc thẩm thấu, thất thoát, miệng ao 
được xây thành xi măng để đảm bảo an 
toàn. 

Trước đây, khu vực này nguồn nước tưới 
để phục vụ sản xuất nông nghiệp phụ thuộc 
vào nước trời nên chủ yếu trồng những cây 
ngắn ngày. Từ khi quyết định chuyển đổi 
sang trồng cây thanh long ông Ngà đã tính 
toán đến bài toán nguồn nước tưới nên đã 
chủ động đào và bố trí ao cho hợp lý. 

Khi có ao, mùa mưa thì ông Ngà tích trữ 
nước để mùa nắng dùng. Ngoài ra, còn 
nguồn nước giếng khoan nên vườn thanh 
long vẫn dồi dào nước tưới. Thêm vào đó, 
việc tích trữ nước trong ao còn góp phần 
lắng đọng được chất phèn, vôi khiến nguồn 
nước đảm bảo hơn, ông Ngà cho biết.  

Ao trữ nước của người dân xã Tiến Thành, thành 
phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN 

Điều đặc biệt là khoảng 2 năm trở lại đây, 
cũng như nhiều nông dân trong vùng, ông 
Ngà đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiết 
kiệm. Đây được coi là cách làm mang lại 

hiệu quả vượt trội không chỉ về tiết kiệm 
nước mà còn giảm chi phí sản xuất. 

Ông Ngà cho hay, trước đây, gia đình áp 
dụng cách tưới tràn truyền thống vừa tốn 
công tưới vừa lãng phí nước, nhất là vào 
mùa khô hạn. Tuy nhiên, năm 2018 gia đình 
đã mạnh dạn đầu tư gần 200 triệu đồng lắp 
đặt hệ thống tưới tiên tiến. Một hệ thống tưới 
phun mưa tự động trên cành và một hệ 
thống tưới phun sương quanh gốc trụ thanh 
long. Nhờ cách làm này mà gia đình yên tâm 
sản xuất trong mùa khô đồng thời tiết kiệm 
được công tưới. 

Người dân xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, 
sử dụng hệ thống tưới phun sương tự động dưới 
gốc thanh long giúp tiết kiệm nước. Ảnh: Nguyễn 
Thanh - TTXVN 

Cách đó không xa, 2.500 trụ thanh long 
của anh Lê Thanh Hiền cũng đang cho trái 
chín, chờ tới ngày thu hoạch. Vừa mở hệ 
thống tưới tự động, anh Hiền cho biết, từ 
hiệu quả của một số hộ trong vùng gia đình 
cũng đầu tư hệ thống tưới vừa phun mưa 
trên cành vừa tưới phun sương dưới gốc. 

Với việc điều chỉnh được lượng nước, 
cách tưới này không làm nước chảy tràn, 
gây úng nước, cây trồng hấp thụ nước hiệu 
quả mà còn tạo điều kiện thuận lợi trong quá 
trình chăm sóc nhất là mùa chong điện. 

Theo ông Mai Đức Tiến, Phó Chủ tịch Hội 
nông dân xã Tiến Thành, địa hình của xã là 
đồi dốc, đất cát và không có hệ thống thủy 
lợi vì vậy để giữ được nguồn nước chỉ có 
cách đào ao lót bạt trữ nước. Toàn xã hiện 
có khoảng 300 hộ trồng thanh long và tất cả 
đều có ao, hồ chứa nước. Nhờ vậy đợt hạn 
hán năm nay, 400 ha thanh long của xã vẫn 
đủ nước tưới, tránh được thiệt hại. 

Hiện nay tại nhiều địa phương trong tỉnh 
như huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân… 
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người dân đã chủ động áp dụng các biện 
pháp sử dụng nước hợp lý như: đào ao, cải 
tạo ao đìa, bê tông đáy ao hoặc dùng bạt trải 
trong ao đất, áp dụng phương pháp tưới tiết 
kiệm… 

Điều này cho thấy người dân ở Bình 
Thuận đã có những bước chủ động để đảm 
bảo nguồn nước cho sản xuất và dần thích 

nghi với thời tiết ngày càng nắng nóng, khô 
hạn. 

Hồng Hiếu // 
https://dantocmiennui.vn/.- 2020 

 (ngày 1 tháng 6) 

https://dantocmiennui.vn/nong-dan-binh-
thuan-dao-ao-xay-be-tich-tru-nuoc-de-ung-

pho-voi-han-han/288770.html

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

RÀ SOÁT, ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ CHỨA TRƯỚC MÙA MƯA BÃO 

huẩn bị ứng phó trước mùa mưa bão 
năm 2020, tỉnh Bình Thuận đang thực 
hiện nhiều giải pháp, phương án để 

đảm bảo an toàn các hồ chứa, đập nước và 
an toàn vùng hạ du đập của các hồ chứa 
nước.  

Hồ Tà Mon. Ảnh tư liệu: Nguyễn Thanh/TTXVN 

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh Bình 
Thuận có 48 hồ chứa; trong đó có 17 hồ 
chứa có dung tích lớn, còn lại là các hồ chứa 
có dung tích vừa và nhỏ. Ngoài cung cấp 
nước phục vụ sản xuất, các công trình này 
còn có nhiệm vụ điều tiết nước, cắt lũ, giảm 
ngập úng cục bộ cho vùng hạ lưu trong mùa 
mưa bão. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh, qua kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện 
trạng các hồ chứa thủy lợi đang khai thác sử 
dụng, hiện có 16 hồ chứa bị hư hỏng nặng 
có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ; 
trong đó có 6 hồ chứa đã có kế hoạch nâng 
cấp bằng nguồn vốn vay ngân hàng thế giới, 
gồm: Hồ Bác Bạc, Hộc Tám, Cẩm Hang, Tân 
Lập, Tà Mon và hồ Trà Tân. 

Còn lại 10 hồ chứa đã hư hỏng nhưng 
chưa có kế hoạch vốn để nâng cấp, sửa 
chữa, gồm: Sông Móng, Cà Giây, Cà Giang, 
Giếng Cỏ, Bo Bo, Năm Heo, Sông Mao, Lâm 
trường Sông Dinh, Đaguiry, Suối Trâm. 

Tuy nhiên, do kinh phí hạn hẹp, trong năm 
2020, Bình Thuận không thể cân đối được 
kinh phí để duy tu, sửa chữa, xử lý cấp bách 
các hồ chứa nói trên. Vì vậy, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình 
Thuận kiến nghị Tổng cục Thủy lợi tham 
mưu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn báo cáo, đề xuất Thủ tướng xem xét hỗ 
trợ địa phương kinh phí để xử lý cấp bách 
các công trình hồ chứa thủy lợi bị hư hỏng 
nặng, có nguy cơ mất an toàn cao khi tích 
nước nhưng chưa có kế hoạch vốn để nâng 
cấp, sửa chữa với tổng kinh phí 190 tỷ đồng. 

Theo ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, để bảo đảm an toàn hồ chứa trong 
mùa mưa lũ, Sở bố trí lực lượng đảm bảo đủ 
về số lượng và năng lực chuyên môn phù 
hợp để quản lý vận hành các hồ chứa bị hư 
hỏng; thường xuyên theo dõi, kiểm tra khắc 
phục tạm thời các hư hỏng dẫn đến nguy cơ 
mất an toàn; bảo dưỡng, vận hành thử thiết 
bị vận hành xả lũ nhằm đảm bảo công trình 
vận hành bình thường trong mọi điều kiện 
thời tiết. 

Bên cạnh đó, các đơn vị được giao quản 
lý, khai thác các công trình hồ, đập trên địa 
bàn tỉnh thường xuyên theo dõi diễn biến 
tình hình khí tượng thủy văn trên lưu vực hồ 
chứa, làm cơ sở tính toán lưu lượng dòng 
chảy đến hồ để có phương án tích nước phù 
hợp nhằm đảm bảo an toàn cho công trình. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn/.- 
2020 (ngày 17 tháng 6) 

https://baotintuc.vn/xa-hoi/ra-soat-dam-
bao-an-toan-ho-chua-truoc-mua-mua-bao-

20200617103450270.htm 

C 

https://dantocmiennui.vn/nong-dan-binh-thuan-dao-ao-xay-be-tich-tru-nuoc-de-ung-pho-voi-han-han/288770.html
https://dantocmiennui.vn/nong-dan-binh-thuan-dao-ao-xay-be-tich-tru-nuoc-de-ung-pho-voi-han-han/288770.html
https://dantocmiennui.vn/nong-dan-binh-thuan-dao-ao-xay-be-tich-tru-nuoc-de-ung-pho-voi-han-han/288770.html
https://baotintuc.vn/xa-hoi/ra-soat-dam-bao-an-toan-ho-chua-truoc-mua-mua-bao-20200617103450270.htm
https://baotintuc.vn/xa-hoi/ra-soat-dam-bao-an-toan-ho-chua-truoc-mua-mua-bao-20200617103450270.htm
https://baotintuc.vn/xa-hoi/ra-soat-dam-bao-an-toan-ho-chua-truoc-mua-mua-bao-20200617103450270.htm
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BÀN GIẢI PHÁP KÍCH CẦU, THÚC ĐẨY DU LỊCH BÌNH THUẬN PHÁT TRIỂN 

ể kích cầu du lịch, Bình Thuận sẽ tập 

trung phát triển chương trình “Oh 

Wow Mũi Né” thành thương hiệu du 

lịch của tỉnh, hướng tới phát hành online 

miễn phí 1 triệu thẻ giảm giá cho khách du 

lịch. 

Biển Đồi Dương - Phan Thiết luôn đông nghịt du 

khách. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN) 

Sáng 4/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Bình Thuận đã làm việc với Hiệp hội 

Du lịch tỉnh để bàn về các giải pháp kích cầu, 

thúc đẩy phát triển du lịch năm 2020. 

Từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 đã 

tác động tiêu cực tới ngành du lịch trên thế 

giới cũng như tại Việt Nam, trong đó có tỉnh 

Bình Thuận khiến lượng khách sụt giảm 

mạnh. 

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, lượng khách đến Bình Thuận đã 

giảm khoảng 60% so với cùng kỳ năm 2019. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh ước 

đón khoảng 1,4 triệu lượt khách (đạt 20% kế 

hoạch năm 2020); doanh thu từ du lịch đạt 

3.730 tỷ đồng (giảm 50% so với cùng kỳ 

2019). 

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát tại Việt 

Nam và du lịch được phép hoạt động trở lại, 

tính đến tháng 6/2020, có 80% doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú mở 

cửa hoạt động trở lại. Tuy nhiên sau dịp nghỉ 

lễ 30/4-1/5, công suất hoạt động của doanh 

nghiệp bắt đầu “chững lại,” hiện chỉ đạt 25-

40% công suất, chủ yếu là khách nội địa và 

đi du lịch ngắn ngày vào dịp cuối tuần. 

Bên cạnh đó, số lao động trực tiếp quay 

trở lại làm việc cố định chỉ khoảng từ 30-

50%, số còn lại làm theo công nhật khi lượng 

khách du lịch đông. Để khôi phục kinh 

doanh, thu hút quay trở lại, đa số các cơ sở 

lưu trú đều có chính sách giảm giá phòng và 

dịch vụ. 

Tại buổi làm việc, cùng với việc nhìn nhận 

lại thực trạng du lịch của tỉnh, các đại biểu 

đã thảo luận, đưa ra các giải pháp tổng thể 

để khôi phục nhanh chóng ngành du lịch, 

trong đó tập trung vào xây dựng các chương 

trình kích cầu du lịch, thu hút du khách trở lại 

Bình Thuận. 

Ngoài các giải pháp về ổn định bộ máy, 

chuẩn bị cơ sở vật chất, ông Ngô Minh 

Chính - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh việc 

quảng bá hình ảnh điểm đến, trong đó chú 

trọng đến tiêu chí an toàn và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Cùng với việc đẩy mạnh hợp tác, liên kết 

kích cầu giữa doanh nghiệp với doanh 

nghiệp, địa phương với địa phương, liên kết 

ngành du lịch với các ngành liên quan, 

ngành du lịch sẽ tập trung tổ chức các sự 

kiện để thu hút khách từ nay đến cuối năm 

như: Lễ hội Ka tê, Không gian ẩm thực đặc 

sản Bình Thuận, các hoạt động thể thao trên 

biển … 

“Năm 2020, mặc dù mùa Hè không kéo 

dài nhưng vẫn có khoảng thời gian nghỉ Hè. 

Vì vậy tất các các hoạt động, sự kiện có thể 

thu hút được du khách đều phải 'tăng tốc' 

Đ 

https://www.vietnamplus.vn/tags/B%c3%acnh-Thu%e1%ba%adn.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Du-l%e1%bb%8bch.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Du-kh%c3%a1ch.vnp
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trong tháng 6, phấn đấu đến tháng 7/2020, 

tất cả các cơ sở du lịch đều mở cửa đón 

khách trở lại,” ông Chính nhấn mạnh. 

Ngoài ra, tại cuộc họp, các đại biểu cũng 

thảo luận về vấn đề đào tạo, nâng cao chất 

lượng nguồn lao động theo xu hướng hiện 

nay; xây dựng tour, gói sản phẩm giữa các 

doanh nghiệp… 

Đa số các đại biểu đều thống nhất tập 

trung đưa chương trình “Oh Wow Mũi Né” 

thành thương hiệu của riêng Bình Thuận. 

Đây là chương trình kích cầu lớn, hướng tới 

phát hành online miễn phí 1 triệu thẻ cho 

khách du lịch với mức ưu đãi đến 50% cho 

3 năm 2020-2023./. 

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

(ngày 4 tháng 6) 

https://www.vietnamplus.vn/ban-giai-
phap-kich-cau-thuc-day-du-lich-binh-thuan-

phat-trien/643875.vnp

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

CÁ VOI XUẤT HIỆN TẠI KHU VỰC BIỂN BÌNH THUẬN  

ột cá thể cá voi đang xuất hiện tại 
khu vực biển thuộc Khu Bảo tồn 
Biển (KBTB) Hòn Cau, Tuy Phong, 

Bình Thuận. 

Theo KBTB Hòn Cau, mấy ngày qua, một 
cá thể cá voi xuất hiện, giỡn nước trong khu 
vực biển của khu bảo tồn. Hình ảnh về con 
cá voi đã được KBTB Hòn Cau ghi lại ở 
khoảng cách gần. 

Cá thể cá voi xuất hiện tại KBTB Hòn Cau. Ảnh: 
KBTB Hòn Cau. 

Cũng theo KBTB Hòn Cau, vào mùa Nam 
cá voi thường xuất hiện tại khu vực này. 

KBTB Hòn Cau có quần thể san hô đa dạng. Ảnh: 

KBTB Hòn Cau.  

 

Và là một trong những nơi hiếm hoi của 
Việt Nam còn được rùa biển chọn làm nơi 
đẻ trứng. Trong ảnh là một rùa mẹ lên bãi 
cát đẻ trứng vào trung tuần tháng 6. Ảnh: 
KBTB Hòn Cau.  

Vào đầu tháng 4, biển Hòn Cau đã ghi 
nhận sự xuất hiện của một đàn cá heo nhiều 
chục con.  

Hòn Cau hiện là một trong những nơi 
hiếm hoi của Việt Nam còn được rùa biển 
chọn làm nơi đẻ trứng. 

 
Thuận Bắc // 

https://baovephapluat.vn.- 2020 
 (ngày 22 tháng 6) 

https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-
hoi/doi-song-xa-hoi/ca-voi-xuat-hien-tai-

khu-vuc-bien-binh-thuan-90101.html

M 

https://www.vietnamplus.vn/tags/Ch%c6%b0%c6%a1ng-tr%c3%acnh-k%c3%adch-c%e1%ba%a7u.vnp
https://www.vietnamplus.vn/ban-giai-phap-kich-cau-thuc-day-du-lich-binh-thuan-phat-trien/643875.vnp
https://www.vietnamplus.vn/ban-giai-phap-kich-cau-thuc-day-du-lich-binh-thuan-phat-trien/643875.vnp
https://www.vietnamplus.vn/ban-giai-phap-kich-cau-thuc-day-du-lich-binh-thuan-phat-trien/643875.vnp
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ĐẾN VỚI PHÚ QUÝ, THÊM YÊU BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG 

rong 3 ngày từ ngày 29 đến ngày 31/5, 
Tỉnh đoàn phối hợp Hội LHTN Việt 
Nam tỉnh tổ chức hành trình “Tuổi trẻ 

Bình Thuận với biển đảo quê hương” tại 
huyện đảo Phú Quý. 

Chào cờ tại Cột cờ trên đảo 

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn 
công tác đã tới thăm và tặng quà với các đơn 
vị lực lượng vũ trang như c1, c3, c4, c5, c6, 
Chốt quân sự, Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
cảng Phú Quý, Trạm tìm kiếm cứu nạn, 
Công an huyện Phú Quý,...; tổ chức giao lưu 
văn hóa văn nghệ, ôn truyền thống về lịch 
sử hình thành và phát triển của huyện; nghe 
thông tin tình hình biển, đảo nước ta trong 
giai đoạn hiện nay; tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức về luật hợp tác xã 2012 và mô 
hình hợp tác xã kiểu mới cho đoàn viên 
thanh niên; tham quan một số khu di tích, 
danh lam thắng cảnh tại Huyện đảo Phú 
Quý... 

Thăm và tặng quà lực lượng vũ trang trên đảo 

Phát biểu trong chương trình, đồng chí 
Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ 
tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: 
Đoàn viên thanh niên tỉnh nhà cần phải nâng 
cao cảnh giác trước mọi thông tin, nhất là 
những thông tin xấu đăng tải trên các trang 
mạng xã hội; đấu tranh mạnh mẽ trên các 
diễn đàn bằng mọi phương tiện tuyên truyền 
với biểu hiện xuyên tạc đường lối bảo vệ Tổ 
quốc, quan điểm trong đối ngoại quốc phòng 
của Đảng; xuyên tạc, tung tin thất thiệt gây 
hoang mang dư luận. 

 Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò xung 
kích, tính sáng tạo cũng như tinh thần tình 
nguyện của đoàn viên, thanh niên góp phần 
tham gia phát triển kinh tế biển, đảo và các 
vùng biên giới; tổ chức các hoạt động quyên 
góp, giúp đỡ đồng bào, chiến sĩ; tổ chức 
nhiều phong trào mang ý nghĩa thiết thực 
hướng về biển, đảo, 

Trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn 

..Nhân dịp này, Câu lạc bộ Ngọc Trong 
Tâm đã tặng 2 máy lọc nước cho Ban Chỉ 
huy Quân sự huyện. Đặc biệt, trong Chương 
trình “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương” được 
tổ chức vào ngày 30/5 tại Đài tưởng niệm liệt 
sỹ huyện Phú Quý, Đoàn hành trình cùng đại 
biểu và hơn 100 ĐVTN đã dâng hoa, thắp 
hương các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng 
niệm; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Hội 
Thiện nguyện Phan Thiết, Câu lạc bộ Ngọc 
Trong Tâm tặng 4 máy lọc nước cho 4 
trường tiểu học; Hội Thiện nguyện Cánh 
Diều dành tặng 10 phần quà cho gia đình 
chính sách; tặng 100 lá cờ cho ngư dân bám 
biển, nhân dân trên đảo và các chiến sỹ bộ 

T 
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đội biên phòng; trao tặng 10 suất học bổng 
cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn… với 
tổng kinh phí gần 50 triệu đồng từ nguồn 
kinh phí vận động xã hội hoá. 

 Hành trình “Tuổi trẻ Bình Thuận với Biển 
đảo quê hương” là một hoạt động thiết thực 
và ý nghĩa giúp tuổi trẻ thêm yêu quê hương, 
đất nước và biển đảo Tổ quốc; đồng thời 

nâng cao nhận thức về việc tham gia vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

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

 (ngày 2 tháng 6) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/xung-
kich-bao-ve-to-quoc/den-voi-phu-quy-them-

yeu-bien-dao-que-huong

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

KHÁCH DU LỊCH ĐÃ QUAY TRỞ LẠI 

heo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bình Thuận, trong tháng 5 đã có 
hơn 50% cơ sở lưu trú của địa 

phương này xếp hạng từ 1 đến 5 sao thông 
báo hoạt động trở lại, đồng thời cam kết đảm 
bảo an toàn trong hoạt động du lịch… 

Một địa điểm thu hút khách du lịch khi đến với 
Bình Thuận. (Ảnh: K.V) 

Từ tháng 6/2020, hầu hết các cơ sở lưu 
trú còn lại của địa phương này cũng sẽ mở 
cửa đón khách nhằm đáp ứng nhu cầu du 
lịch hè và tận dụng lợi thế của điểm đến an 
toàn, thân thiện… Có thể thấy, từ cuối tháng 
4, khi tình hình dịch bệnh trên toàn quốc cơ 
bản được khống chế và các biện pháp giãn 

cách xã hội từng bước nới lỏng, các điểm du 
lịch của Bình Thuận đã có những tín hiệu 
khả quan khi khách du lịch trong nước bắt 
đầu quay trở lại. 

Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, toàn tỉnh Bình 
Thuận đã đón khoảng 35.000 lượt khách, 
trong đó phần lớn là khách nội địa đến từ các 
tỉnh phía Nam. Chỉ riêng trong tháng 5 các 
cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận cũng đón và phục vụ khoảng 89.300 
lượt khách, tăng trên 86% so tháng trước 
đó. 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, đã có 
khoảng trên 1 triệu 400 nghìn lượt khách 
đến Bình Thuận nghỉ dưỡng và vui chơi giải 
trí, tuy nhiên nếu so cùng kỳ năm trước thì 
lượng khách giảm hơn 40%. Không chỉ với 
khách nội địa, mà khách quốc tế lưu trú tại 
Bình Thuận trong tháng 5/2020 cũng tăng 
gần 77% so tháng trước đó với hơn 2.700 
lượt khách. 

Doanh thu trong tháng 5/2020 ước đạt 
trên 440 tỷ đồng, tăng 62,75% so tháng 
trước đó, tính chung qua 5 tháng đầu năm 
2020 đạt trên 4.200 tỷ đồng (giảm hơn 32% 
so cùng kỳ năm 2019) Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch cùng với Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình 
Thuận đã đưa ra nhiều giải pháp trước mắt 
cũng như lâu dài để kích cầu ngành du lịch 
tăng trưởng trở lại. 

Hiệp hội Du lịch Bình Thuận cho rằng, xác 
định thị trường khách để tập trung khai thác 
chủ yếu là khách nội địa. Tăng cường công 
tác quảng bá du lịch, phát triển các thị 
trường khách nội địa. Tích cực đẩy mạnh 
triển khai chương trình quảng bá điểm đến 

T 
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“Oh wow! Muine”, chú trọng xây dựng hình 
ảnh điểm đến “an toàn”. 

Cùng với đó là xây dựng chương trình 
giảm giá kích cầu du lịch, phát triển nhiều 
sản phẩm du lịch mới, chú trọng chất lượng 
dịch vụ tốt, đảm bảo môi trường du lịch sạch 
sẽ, an ninh, an toàn cho du khách… 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo 
ngành chức năng và các địa phương tiếp tục 
đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá 
du lịch, tổ chức các sự kiện của tỉnh sau dịch 
COVID-19, làm tốt công tác thông tin tuyên 
truyền, quảng bá hình ảnh du lịch an toàn 
với nhiều hình thức, nhiều kênh nhằm phát 

triển thị trường khách du lịch mới, ưu tiên tập 
trung khai thác thị trường du lịch nội địa. 

Ngoài các chính sách hỗ trợ từ phía nhà 
nước, các doanh nghiệp du lịch cũng cần 
chủ động triển khai các giải pháp để đảm 
bảo có thể duy trì hoạt động kinh doanh 
trong giai đoạn khó khăn dự báo có thể kéo 
dài đến hết năm 2020./.. 

K.V // http://dangcongsan.vn/.- 2020 
(ngày 2 tháng 6) 

http://dangcongsan.vn/kinh-te/binh-
thuan-khach-du-lich-da-quay-tro-lai-

556165.html 

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

QUÊN LỐI VỀ VỚI NHỮNG TRẢI NGHIỆM TẠI MŨI NÉ - PHAN THIẾT 

han Thiết từ lâu đã là một địa điểm du 
lịch biển nổi tiếng ở Việt Nam. Nhắc 
đến du lịch Phan Thiết, nhiều người 

nhớ ngay đến Mũi Né, nổi tiếng với những 
bờ cát trắng trải dài, nước trong xanh và 
những hàng dừa cong vút, cùng đồi cát đẹp 
ma mị mang đến cho du khách nhiều trải 
nghiệm thú vị. 

Mũi Né 

Mũi Né tọa lạc ở bờ biển phía đông 
của Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cách thành 
phố Hồ Chí Minh khoảng 250 km về phía 
Bắc. Nơi đây nổi tiếng với những con đường 
rợp bóng dừa, những bãi biển đẹp, những 
vách đá nơi sóng biển không thôi vỗ về, 
những cồn cát rực rỡ trong nắng – là nguồn 
cảm hứng vô tận của nghệ sỹ nghiếp ảnh thể 
hiện qua nhiều bức ảnh nổi tiếng đoạt giải 
thưởng Quốc tế. Mũi Né được mệnh danh là 

kinh đô resort và đang là một trong những 
địa điểm hàng đầu cho những ai yêu thích 
du lịch biển tại Việt Nam – một nơi lý tưởng 
để nghỉ ngơi và thư giãn. 

Mũi Né nổi tiếng với những bãi biển đẹp rợp bóng 
dừa 

Bãi biển Hòn Rơm 

Là một bãi tắm đẹp hình vòng cung, với 
cát trắng mịn màng và nước biển trong xanh. 
Đặc biệt bãi biển Hòn Rơm - Mũi Né là địa 
chỉ quen thuộc của du khách trong nước và 
quốc tế, của những kỳ nghỉ dưỡng lý thú từ 
những năm qua. Đến Hòn Rơm - Mũi Né, 
ngoài việc ngâm mình trong làn nước trong 
xanh, nơi đây còn có các hoạt động dã ngoại 
trên biển, tham gia hành trình khám phá đại 
dương, thưởng thức các món ăn hải sản 
tươi sống từ biển, tham quan những thắng 

P 
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cảnh nổi tiếng mà thiên nhiên ban tặng như 
Đồi cát Bay... 

Biển Hòn Rơm là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng của du 
khách 

Đồi Cát Bay Mũi Né 

Nằm ở khu phố 5, phường Mũi Né, thành 
phố Phan Thiết. Đồi cát được hình thành từ 
rất lâu đời, trải dài trên một diện rộng, có 
tổng diện tích gần 50ha. Cát ở đây có nhiều 
màu, chủ yếu là các màu: vàng, trắng ngà, 
đỏ sậm, đỏ nhạt... trộn lẫn vào trông thật đẹp 
mắt. 

Hình dạng Đồi Cát Bay thường xuyên biến 
chuyển, thay đổi hình dạng vô cùng hấp dẫn 

Đồi cát Mũi Né là "hoang mạc" thơ mộng 
có một không hai của Việt Nam mà Trung 
tâm sách kỷ lục đã ghi nhận. Nơi đây còn gọi 
là Đồi Cát Bay vì hình dáng của đồi cát 
thường xuyên biến chuyển, thay đổi hình 
dạng tạo nên những hình thái địa lý vô cùng 
hấp dẫn, thu hút và luôn để lại những ấn 
tượng tốt đẹp cho du khách.  

Sự biến chuyển vi diệu của đồi cát bay Mũi Né 

Đồi Cát Vàng 

Gọi là Đồi Cát Vàng là bởi màu vàng đặc 
trưng nơi đây. Tương truyền lý do cát ở đây 
có màu vàng là do mỏ sắt cổ đã tồn tại từ lâu 
kiến tạo nên. Đồi Cát Vàng Mũi Né có cái 
óng ánh trải dài như vô tận, tạo cảm giác 
như chúng ta đang ở sa mạc hoang vu. Có 
đến 18 gam màu khác nhau ở đây, do đó Đồi 
Cát Vàng thu hút rất nhiều du khách cũng 
như là các nhiếp ảnh gia, thi sĩ... đến thăm 
thú và lấy cảm hứng. 

Đồi Cát Vàng Mũi Né có cái óng ánh trải dài như 
vô tận, tạo cảm giác như chúng ta đang ở sa mạc 
hoang vu 

Nơi đây cũng là khởi nguồn cho môn 
nghệ thuật tranh cát độc đáo. Hoạt động vui 
chơi được du khách ưa thích nhất khi đến 
Đồi Cát Vàng chính là trượt cát. Bạn có thể 
thuê ván trượt tại đây và thử sức tại bất cứ 
con dốc nào để tận hưởng cảm giác mạnh. 
Trước khi trượt bạn nên hỏi để được hướng 
dẫn cụ thể về cách trượt. 
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Trượt cát là một trong những trải nghiệm thú vị 
không thể bỏ qua khi đến Mũi Né 

Suối Tiên 

Cách Phan Thiết 18km về phía Đông Bắc, 
Suối Tiên hiện ra trong mắt du khách là chỉ 
là một khe nước nhỏ nhưng chứa đầy vẻ 
lãng mạn và bí ẩn. Tọa lạc ở một vị trí đẹp, 
một bên Suối Tiên là những dãy núi cát trắng 
đỏ xen lẫn vào nhau, bên còn lại là những 
hàng dừa râm mát, những bụi cây lá um tùm. 
Dòng suối uốn mình qua những đụn cát 
nhiều màu tạo nên cảnh tượng như chốn 
Bồng Lai. Không gian đỏ rực, những nhũ cát 
lô nhô bị mưa gió bào mòn tạo nên hình thù 
kỳ lạ thu hút óc tò mò và trí tưởng tượng của 
du khách. Giữa những đỉnh nhọn có những 
khe, hẻm nhỏ để người ưa thám hiểm leo 
trèo nhưng lối nào cũng hẹp chỉ đủ vừa một 
bàn chân. 

Dòng suối uốn mình qua những đụn cát nhiều 
màu tạo nên cảnh tượng như chốn Bồng Lai 

Làng chài Mũi Né 

Nép mình êm đềm bên con đường Huỳnh 
Thúc Kháng và xen giữa những hàng dừa 
cao vút rất riêng của xứ biển Phan Thiết và 
được xem là hình ảnh thu nhỏ của vùng biển 
Bình Thuận hiền hòa, làng chài Mũi Né luôn 
có một sức quyến rũ đến lạ từ buổi bình 
minh cho đến khi mặt trời khuất dạng. Bình 

minh xua tan bóng tối làm nổi bật lên hàng 
trăm tàu thuyền đánh cá đầy màu sắc sặc sỡ 
neo đậu trên mặt nước, vẽ nên một bức 
tranh sinh động mà không kém phần yên 
bình. 

Nếu biển buổi sớm lặng lẽ với những con thuyền 
như say ngủ cùng một bầu trời đẫm sắc xanh lam 
kỳ ảo thì khi hoàng hôn buông xuống, biển lung 
linh bàng bạc sáng mà mỗi con thuyền là một nét 
lặng mộc mạc khiến bao du khách như đắm mình 

vào thiên nhiên hoang sơ của biển trời non nước. 

Ngắm san hô trên vịnh Vĩnh Hy 

Vịnh Vĩnh Hy được bao quanh bởi biển và 
rừng núi bạt ngàn vẫn còn nguyên sơ. Nơi 
đây mang khung cảnh đẹp thơ mộng và yên 
bình đồng thời là nơi lý tưởng để khám phá 
những cảnh đẹp hoang sơ, ít người biết đến. 
Nước biển Vĩnh Hy luôn trong vắt, nhìn từ 
trên cao thì luôn xanh thẫm màu trời phản 
chiếu. 

Tại vịnh Vĩnh Hy, có một trải nghiệm mà 
ai ai đến cũng sẽ khám phá, đó là đi Tàu đáy 
kính ngắm những rạn san hô tuyệt đẹp đầy 
màu sắc mà thiên nhiên đã ban tặng.  

Tàu đáy kính đưa du khách đi tham quan Vịnh 
Vĩnh Hy với các điểm như: Mũi cá ông, đá Robot, 

hang Yến, hòn Rùa…  
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Bãi đá Cổ Thạch 

Biển và bãi đá Cổ Thạch là điểm đến vô 
cùng độc lạ của Phan Thiết. So với các bãi 
biển trong tỉnh Bình Thuận thì biển Cổ Thạch 
đặc biệt hơn hẳn. Đây là sự kết hợp những 
bãi đá dài cùng làn cát vàng mịn, làn nước 
trong xanh và những mảng rêu mềm mại. Đá 
ở đây tròn dẹt, nhiều sắc màu, hình thành từ 
tự nhiên, chính vì thế còn có tên gọi “Bãi Đá 
bảy màu”. Bãi đá này chính là địa điểm săn 
rêu yêu thích của nhiều nhà nhiếp ảnh gia.  

Khi rêu xanh phủ kín những tảng đá lớn tạo cho 
Cổ Thạch vẻ đẹp ma mị khó cưỡng. 

Bàu Trắng – Bàu Sen 

Cách Hòn Rơm 18 km Bàu Trắng – Bàu 
Sen là hai hồ nước ngọt thiên nhiên nằm 
giữa những đồi cát trắng mênh mông. Bàu 
trắng còn có tên gọi khác là Bàu ông, đến 
nơi đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng hoa sen 
nở rộ xen lẫn giữa đồi cát trắng vào mùa hè. 
Bàu sen có ten gọi khác là Bàu bà, nơi này 
là biển hồ rộng mênh mông, mặt nước xanh 
thẳm được bao bọc bởi những động cát đẹp 
thuần khiết với màu trắng tinh anh, mịn 
màng. 

Bao xung quanh hồ nước ngọt Bàu Trắng - Bàu 
Sen là những đụn cát trắng thuần khiết 

Hải đăng Kê Gà 

Dọc theo bờ biển khoảng 30 Km về phía 
nam Phan Thiết là một vùng biển từ lâu đã 
được biết đến bởi ngọn hải đăng Kê Gà trên 
một hòn đảo nhỏ cách bờ không xa. Biển ở 
Kê Gà phải nói là tuyệt đẹp với những bãi đá 
phức tạp đầy màu sắc ven bờ và khu vực 
xung quanh ngọn hải đăng. 

Được xây dựng vào năm 1897 bởi kiến 
trúc sư người Pháp tên Chnavat, ngọn hải 
đăng nơi đây được đánh giá là một trong 
những ngọn hải đăng đẹp nhất Đông Nam 
Á. 

Hải đăng Kê Gà mang một vẻ đẹp cổ điển 
của phương Tây và được xem như là một 
tác phẩm nghệ thuật quý giá làm hoàn toàn 
từ đá hoa cương. Chính di tích kiến trúc đặc 
biệt này và những cảnh quan đẹp như tranh 
vẽ đã khiến đảo Kê Gà và ngọn hải đăng trở 
thành một trong những điểm thu hút khách 
du lịch đến Phan Thiết trong những năm gần 
đây. 

Ngọn hải đăng Kê Gà được đánh giá là một trong 
những ngọn hải đăng đẹp nhất Đông Nam Á 

Tháp Chàm Poshanư 

Tháp Poshanư nằm trên đồi Bà Nài, 
phường Phú Hải, cách trung tâm Phan Thiết 
7 km về phía Đông Bắc. Tháp Chàm 
Poshanư là một nhóm di tích còn sót lại của 
Vương quốc Chăm Pa xưa. Tháp có phong 
cách kiến trúc Hòa Lai – một trong những 
phong cách nghệ thuật cổ của Chămpa. Tuy 
chỉ có kích thước vừa và nhỏ, nhưng chắt 
lọc được những tinh hoa kỹ thuật kiến trúc 
và nghệ thuật trang trí của người Chăm xưa 
tạo nên vẻ uy nghiêm và kỳ bí. 
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Tháp Poshanư một trong những phong cách 
nghệ thuật cổ của Chămpa 

Nguyên Vy // 
http://tapchicongthuong.vn/.- 2020 

 (ngày 1 tháng 6) 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quen-
loi-ve-voi-nhung-trai-nghiem-tai-mui-ne-

phan-thiet-72162.htm

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

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO KHÁCH DU LỊCH 
KHI TẮM BIỂN 

ở VHTTDL Bình Thuận đã ban hành 
Công văn số 1160/SVHTTDL-QLDL 
gửi các Ban quản lý khu, điểm du lịch; 

các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa 
bàn tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo an 
toàn cho du khách khi tắm biển - Thông tin 
trên Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL 
Bình Thuận cho biết. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: dulichfun.com) 

Theo đó, Sở VHTTDL Bình Thuận yêu 
cầu các Ban quản lý khu, điểm du lịch; các 
cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch thực hiện 
một số nội dung sau đây: 

Thực hiện nghiêm Quyết định số 
04/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của 
UBND tỉnh ban hành quy định quản lý khu 
du lịch, điểm du lịch, bãi tắm du lịch trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận. 

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý 
các bãi tắm biển trên địa bàn, lực lượng cứu 
hộ phải qua tập huấn nghiệp vụ và phải đảm 
bảo trực thường xuyên đặc biệt trong những 
đợt cao điểm có đông du khách; rà soát, 
trang bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ 
cứu hộ cần thiết theo quy định. 

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát lắp đặt các 
biển nội quy bãi tắm ở vị trí dễ nhận thấy, 
cắm cờ hiệu phao tiêu giới hạn vùng tắm 
biển và cảnh báo du khách trong trường hợp 
biển động, hiện tượng thời tiết bất thường. 

Ngoài ra, yêu cầu Phòng Văn hóa thông 
tin (Văn xã) các huyện, thị xã, thành phố rà 
soát, đề xuất lắp đặt biển báo "Cấm tắm 
biển" tại các khu vực chưa có sự quản lý và 
những bãi biển có nhiều ghềnh đá, dòng 
nước chảy nguy hiểm; Thường xuyên tổ 
chức kiểm tra việc chấp hành các quy định 
đối với các Ban quản lý khu, điểm du lịch, 
các cơ sở lưu trú du lịch ven biển, nhắc nhở 
và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm. 

Cùng với đó, các Ban quản lý khu du lịch, 
điểm du lịch được giao quản lý địa bàn có 
các bãi tắm du lịch thực hiện đầy đủ các quy 
định về điều kiện, tiêu chuẩn của bãi tắm du 
lịch, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc 
chấp hành các quy định đối với các cơ sở 
lưu trú du lịch ven biển. 

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ 
hành và các hướng dẫn viên du lịch tăng 
cường hướng dẫn, nhắc nhở khách chú ý an 
toàn khi tham gia các hoạt động tắm biển, hồ 
bơi nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. 

Anh Vũ // http://toquoc.vn/.- 2020 
(ngày 3 tháng 6) 

http://toquoc.vn/binh-thuan-tang-cuong-
cong-tac-dam-bao-an-toan-cho-khach-du-

lich-khi-tam-bien-20200603112711693.htm
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XÂY DỰNG ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN ĐỂ KÍCH CẦU DU LỊCH BÌNH THUẬN 

iệp hội Du lịch sẽ phối hợp với Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch khởi 
động lại chương trình “Oh, Wow! Mũi 

Né” một cách mạnh mẽ, đem lại hiệu ứng và 
đủ sức hấp dẫn du khách đến với Bình 
Thuận. 

Biển Mũi Né luôn thu hút đông đảo du khách đến 
nghỉ dưỡng và chơi các môn thể thao trên biển. 
(Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN) 

Dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực 
tới ngành du lịch trên thế giới, cũng như tại 
Việt Nam. Du lịch Bình Thuận cũng chịu ảnh 
hưởng không nhỏ khi lượng khách sụt giảm 
mạnh, giảm khoảng 60% so với cùng kỳ năm 
2019. 

Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh được kiểm 
soát, các đơn vị kinh doanh đã nhanh chóng 
tái cấu trúc, thay đổi chiến lược vừa đảm 
bảo môi trường an toàn vừa kích cầu du lịch, 
tạo “tâm thế” sẵn sàng để vực dậy ngành Du 
lịch của địa phương. 

Xây dựng điểm đến an toàn cho du 
khách 

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bình Thuận, sau thời gian thực hiện giãn 
cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-
19, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã cho 
phép các cơ sở kinh doanh thương mại dịch 
vụ, lưu trú hoạt động trở lại. 

Từ ngày 25/4 đến nay, hơn 80% doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu 
trú trên địa bàn tỉnh đã mở cửa đón khách. 

Khi mở cửa trở lại, các doanh nghiệp rất 
muốn thực hiện chương trình kích cầu để gia 
tăng lượng khách. Tuy nhiên, doanh nghiệp 
ý thức rất rõ về tầm quan trọng của việc giữ 
an toàn cho du khách và nhân viên phục vụ. 
Tất cả đều phải đảm bảo thực hiện các nội 

dung theo Bộ tiêu chí an toàn về phòng, 
chống COVID-19. 

Sau hơn một tháng hoạt động trở lại, Hòn 
Rơm Central Beach resort (thành phố Phan 
Thiết) đón khoảng 200-250 lượt khách nội 
địa mỗi tuần (công suất đạt 23%), tập trung 
vào các ngày nghỉ cuối tuần. Đa phần khách 
đi theo từng tour, nhóm nhỏ hơn 10 người; 
nhóm gia đình và khách lẻ. 

Ông Nguyễn Trọng Quang, Giám đốc 
Điều hành Hòn Rơm Central Beach resort 
cho biết: "Mặc dù dịch bệnh đã được kiểm 
soát nhưng chúng tôi vẫn thực hiện theo 
đúng Bộ tiêu chí về phòng, chống COVID-19 
mà ngành Y tế và ngành Du lịch đã thông 
báo. Để đảm bảo an toàn cho du khách và 
nhân viên, chúng tôi tiến hành đo thân nhiệt 
ngay khi đón khách tại quầy lễ tân; trang bị 
và bố trí nước sát khuẩn nhanh tại những 
nơi cộng cộng, nhắc nhở du khách thường 
xuyên rửa tay sát khuẩn. Nhân viên lễ tân 
đảm bảo giãn cách an toàn… 

Những ngày hè oi bức, loại hình du lịch 
thể thao biển kết hợp với nghỉ dưỡng dự báo 
sẽ thu hút đông du khách đến với các bãi 
biển ở Bình Thuận. Ngoài các biện pháp 
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-
19, các cơ sở du lịch tại Bình Thuận tăng 
cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn 
đuối nước cho du khách. 

Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ du lịch, thể thao trên địa bàn tỉnh đã 
trang bị đầy đủ các thiết bị, phương tiện để 
đảm bảo công tác cứu hộ như phao, canô, 
cắm cờ cảnh báo, lắp đặt các phao nổi cảnh 
báo ngoài biển để du khách biết. 

Bên cạnh đó, các nhân viên trực cứu hộ, 
cứu đuối hồ bơi và bãi biển thường xuyên 
theo dõi, nhắc nhở, báo hiệu để du khách 
biết và tham gia cứu hộ khi có sự cố. 

Ông Phạm Tấn Nam, bảo vệ cứu hộ bãi 
biển của Năm Châu resort (thành phố Phan 
Thiết) cho biết: "Chúng tôi luôn quan sát chặt 
chẽ du khách, chuẩn bị áo phao, phao và 
trực 24/24h tại bãi biển. Du khách tắm biển 
cần lưu ý nghe theo hướng dẫn của cứu hộ 
bãi biển, tuân thủ quy định bãi tắm." 

H 
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Theo ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Thuận, việc xây dựng môi trường du lịch an 
toàn được ngành đặt lên hàng đầu. Đây 
cũng là “điểm nhấn” để xúc tiến quảng bá 
hình ảnh điểm đến Bình Thuận an toàn, thân 
thiện và tạo đà để kích cầu du lịch sau dịch. 

Thay đổi chiến lược, đẩy mạnh kích 
cầu nội địa 

Xu hướng du lịch của du khách trong 
nước đã có nhiều thay đổi sau dịch. Thay vì 
đi theo những tour lớn, du khách lựa chọn đi 
theo hình thức những nhóm nhỏ. Việc lựa 
chọn các điểm nghỉ dưỡng cũng thay đổi. 

Du khách trên đường phố Hàm Tiến, Mũi Né. 
(Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN) 

Nhiều du khách khi đến Bình Thuận đều 
ưu tiên tìm kiếm những nơi có không gian 
rộng rãi, thoáng mát, bãi biển sạch, không 
quá đông người. Bên cạnh đó, thói quen tiêu 
dùng của du khách cũng thay đổi, có phần 
“dè xẻn” hơn. 

Đón đầu xu hướng du lịch mới, các công 
ty lữ hành, dịch vụ du lịch ở Bình Thuận đã 
linh hoạt xây dựng lại chiến lược kinh doanh, 
tung ra gói kích cầu vừa đảm bảo sự ổn định 
về tài chính cho doanh nghiệp, vừa có thể 
đáp ứng được nhu cầu của khách. 

Ông Hoàng Công Định, Giám đốc Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu 
Thương mại và Dịch vụ Dima Tour (thành 
phố Phan Thiết) cho biết hiện tại vì chưa có 
khách quốc tế, Công ty chuyển hướng mạnh 
sang thị trường nội địa. Ngoài ra, Công ty 
làm một số tour lẻ cho các du khách nước 
ngoài còn “kẹt” lại ở Việt Nam vì dịch. 

Theo ông Định, vì xu hướng du lịch thay 
đổi, Công ty xây dựng thêm một số tour 
mang tính chất ít phải chi tiêu hơn trước để 
phù hợp với thị trường khách hiện nay. 

Chẳng hạn, các tour sẽ cắt giảm các điểm 
tham quan có thu vé cao, thay vào đó là các 
điểm du lịch tự nhiên, sinh thái hoặc du lịch 
tâm linh. Từ đó, giá tour sẽ giảm và khách 
sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn. 

Cùng với đó, Công ty đẩy mạnh những 
tour ngắn ngày, 1 hoặc 2 ngày thay cho 
những tour xuyên Việt như trước đây. 

Theo một số cơ sở dịch vụ du lịch, lưu trú, 
nếu như mọi năm, trong mùa du lịch hè, việc 
đặt phòng diễn ra sôi động từ vài tháng hoặc 
vài tuần, năm nay du khách đặt gần sát với 
ngày đi và có chút “ngẫu hứng,” chờ khuyến 
mãi. 

Do đó, để “hút khách,” các doanh nghiệp 
đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, 
giảm giá khá sâu, dao động từ 20 đến 50%. 
Mức giảm này nhiều hơn so với chương 
trình kích cầu của các năm trước, đồng thời 
thời gian ưu đãi cũng kéo dài. 

Ông Trương Tiến Phát, đại diện Năm 
Châu resort cho biết thay vì tung gói kích cầu 
bao gồm các dịch vụ đưa đón, ăn uống, spa 
trong giá phòng, Năm Châu resort tiến hành 
giảm 40-50% giá phòng và hướng tới đối 
tượng khách là học sinh, sinh viên, nhóm gia 
đình. 

“Mặc dù chạy chương trình giảm giá 
nhưng chất lượng phòng, dịch vụ không hề 
giảm. Thậm chí, trong lúc nghỉ dịch, chúng 
tôi còn gửi nhân viên ở một số bộ phận như: 
Buồng phòng, pha chế, lễ tân… sang một số 
đơn vị để đào tạo, nâng cao tay nghề,” ông 
Phát chia sẻ thêm. 

Trải nghiệm chuyến du lịch đầu tiên sau 
dịch, du khách Vi Thị Thanh Hương (đến từ 
Hà Nội) cảm nhận vì giá kích cầu hợp lý: 
"Chúng tôi chọn Bình Thuận cho chuyến du 
lịch ngắn ngày. Mọi thứ ở đây đều ổn, biển 
đẹp và không quá đông người." 

Du khách đã bắt đầu quay trở lại, đó là 
một tín hiệu đáng mừng của ngành Du lịch 
Bình Thuận. Tuy nhiên, hiện nay công suất 
hoạt động của các đơn vị dịch vụ, lưu trú vẫn 
ở mức thấp, đạt khoảng 25-40%. Vì vậy, 
kích cầu du lịch mang tính đồng bộ, tăng tính 
liên kết và tạo “dấu ấn” đang là giải pháp mà 
Hiệp hội Du lịch Bình Thuận đang hướng 
đến. 

https://cdnimg.vietnamplus.vn/uploaded/ngtnnn/2020_06_10/1006dulichbinhthuan2.jpg
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Theo ông Lê Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Hiệp 
hội Du lịch Bình Thuận, hiện nay lượng 
khách chưa ổn định. Vì vậy, các đơn vị 
không nên kích cầu riêng lẻ, mà cần có một 
gói sản phẩm ưu đãi chung và tập trung đưa 
chương trình “Oh, Wow! Mũi Né” thành 
thương hiệu riêng của Bình Thuận. 

Chương trình “Oh, Wow! Mũi Né” là 
chương trình kích cầu lớn nhất từ trước đến 
nay của du lịch Bình Thuận, được ra mắt vào 
tháng 3/2020. 

Chương trình hướng tới phát hành online 
miễn phí 1 triệu thẻ cho khách du lịch với 
mức ưu đãi đến 50% cho 3 năm 2020-2023. 
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch, chương 

trình này chưa thể thực hiện như kế hoạch 
và mới được kích hoạt lại gần đây. 

Ông Hà cho biết thêm, trong thời gian tới, 
Hiệp hội Du lịch sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch khởi động lại chương 
trình “Oh, Wow! Mũi Né” một cách mạnh mẽ, 
đem lại hiệu ứng và đủ sức hấp dẫn du 
khách đến với Bình Thuận. 

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

(ngày 10 tháng 6) 

https://www.vietnamplus.vn/xay-dung-
diem-den-an-toan-de-kich-cau-du-lich-binh-

thuan/644896.vnp

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

XÂY KHU DU LỊCH SINH THÁI RỘNG 100HA Ở BÌNH THUẬN 

ự án gồm khu thương mại dịch vụ, 
tiện tích bố trí tập trung tại khu vực 
trung tâm với các công trình dịch vụ, 

trung tâm hội nghị, lễ tân, khách sạn, nhà 
hàng, bungalow, bar, café... 

Ảnh minh họa. 

UBND tỉnh Bình Thuận vừa phê duyệt đồ 
án quy hoạch phân khu xây dựng Khu du 
lịch sinh thái Delverton xã Hòa Thắng, huyện 
Bắc Bình. 

Theo phê duyệt, dự án rộng 100ha, có 
phía Đông giáp đất UBND xã Hòa Thắng 
quản lý; Phía Tây giáp núi Hòn Hồng, đất 
UBND xã Hòa Thắng quản lý; Phía Nam 
giáp biển Đông, Mũi Yến; Phía Bắc giáp đất 
UBND xã Hòa Thắng quản lý.  

Dự án gồm khu thương mại dịch vụ, tiện 
tích bố trí tập trung tại khu vực trung tâm với 
các công trình dịch vụ, trung tâm hội nghị, lễ 
tân, khách sạn, nhà hàng, bungalow, bar, 
café... và các công trình tiện ích. 

Khu nghỉ dưỡng bán và cho thuê gồm các 
cụm biệt thự du lịch bố trí tập trung tại khu 
vực phía Bắc tuyến đường số 1 và cụm nhà 
nghỉ du lịch bố trí tại trung tâm, giữa khu 
thương mại dịch vụ, tiện ích.  

Khu vui chơi giải trí và cây xanh, gồm: 
Công viên nước, bowling, khu trò chơi điện 
tử trong nhà, khu trò chơi mạo hiểm ngoài 
trời, khu mua sắm, hồ bơi, spa, quầy bar...  

Để xây dựng dự án, lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận giao UBND huyện Bắc Bình phối hợp 
với Công ty Cổ phần Delverton Việt Nam chỉ 
đạo UBND xã Hòa Thắng triển khai công bố 
công khai quy hoạch phân khu xây dựng 
được phê duyệt. 

Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện 
Bắc Bình tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ 
và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ 
tục tiếp theo và triển khai đầu tư xây dựng 
theo đúng đồ án quy hoạch phân khu xây 
dựng được phê duyệt. 

 

Vạn Xuân // https://bizlive.vn/.- 2020 
(ngày 4 tháng 6) 

https://bizlive.vn/quy-hoach/xay-khu-du-
lich-sinh-thai-rong-100ha-o-binh-thuan-

3545763.html 
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