
Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 7 năm 2020                           __             -1- 
 

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

MỤC LỤC 
I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ…………………………………………………………..4 

BÌNH THUẬN: THỰC HIỆN TỐT ‘VỪA PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VỪA PHÒNG 

CHỐNG DỊCH’ .................................................................................................................. 4 

BÌNH THUẬN: KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10 HĐND TỈNH KHÓA X ......................... 5 

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN BẾ MẠC BỔ TÚC SĨ QUAN DỰ BỊ ............................ 6 

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN BẾ MẠC HỘI THAO QUỐC PHÒNG ......................... 6 

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN KÝ KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO 

SINH VIÊN ......................................................................................................................... 7 

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

 ............................................................................................................................................. 8 

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ 12 ............................. 9 

ĐOÀN KẾT, NỖ LỰC THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN 

AN NINH BIÊN GIỚI....................................................................................................... 10 

ĐỒN BIÊN PHÒNG MŨI NÉ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH 

SÁCH ................................................................................................................................ 12 

HƠN 200 PHẠM NHÂN NGOẠI QUỐC ĐƯỢC HỌC TIẾNG VIỆT TẠI TRẠI GIAM 

THỦ ĐỨC ......................................................................................................................... 12 

NIỀM TIN TỪ ĐẠI HỘI ................................................................................................... 14 

PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH “HÃY LÀM SẠCH BIỂN” NĂM 2020 TẠI BÌNH 

THUẬN ............................................................................................................................. 17 

THIẾU TÁ NGUYỄN TRUNG HỢP, 11 NĂM LÀ CHIẾN SĨ THI ĐUA ...................... 17 

THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TRẦN QUỐC VƯỢNG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI 

BÌNH THUẬN .................................................................................................................. 19 

TỈNH BÌNH THUẬN TỔNG KẾT 5 NĂM CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN 

DÂN .................................................................................................................................. 20 

BÌNH THUẬN CẦN KHƠI THÔNG ĐIỂM NGHẼN ĐỂ PHÁT TRIỂN ....................... 21 

BÌNH THUẬN HƯỚNG ĐẾN TRỞ THÀNH TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA

 ........................................................................................................................................... 22 

BÌNH THUẬN KHÔNG ĐỂ CHỒNG LẤN, LÃNG PHÍ TRONG QUY HOẠCH ......... 23 

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG 

CHO DOANH NGHIỆP TẠI BÌNH THUẬN .................................................................. 24 

PHÓ THỦ TƯỚNG: ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, GỠ KHÓ DỰ 

ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG PHAN THIẾT ..................................................................... 26 

ĐẨY NHANH XÂY DỰNG CAO TỐC VÀ SÂN BAY PHAN THIẾT ......................... 27 

ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH GIÚP GIẢI TOẢ CÔNG SUẤT CHO CÁC NHÀ MÁY 

ĐIỆN MẶT TRỜI ............................................................................................................. 29 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 7 năm 2020                           __             -2- 
 

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

GRDP 06 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA BÌNH THUẬN VẪN TĂNG DÙ DỊCH COVID-19 

VÀ HẠN HÁN .................................................................................................................. 30 

THỦ TƯỚNG HOAN NGHÊNH BÌNH THUẬN CAM KẾT GIẢI NGÂN 100% VỐN 

ĐẦU TƯ CÔNG ............................................................................................................... 31 

TỈNH BÌNHTHUẬN KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ 

NGOÀI KHƠI LA GÀN TRỊ GIÁ HÀNG TỶ ĐÔ LA MỸ ............................................. 32 

YÊU CẦU KHAI THÁC HẢI SẢN HỢP PHÁP ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC LOẠI TÀU 

ĐÁNH BẮT TRÊN BIỂN ................................................................................................. 33 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC……………………………………………………….35 

CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HOA PHƯỢNG ĐỎ: RÈN LUYỆN - SẺ CHIA - 

TRƯỞNG THÀNH ........................................................................................................... 35 

HƠN 200 TRIỆU ĐỒNG GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN VỤ TAI NẠN Ở BÌNH THUẬN ...... 36 

KHÁM BỆNH VÀ CẤP THUỐC CHO 500 CỰU BINH TRƯỜNG SƠN Ở BÌNH 

THUẬN ............................................................................................................................. 37 

KHỞI ĐỘNG LỄ HỘI KATÊ TẠI DI TÍCH THÁP PÔ SAH INƯ NĂM 2020 ............... 38 

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TÁC ẢNH, VIDEO CLIP VÀ BÀI VIẾT VỀ BÌNH 

THUẬN ............................................................................................................................. 38 

THIẾU NHI BÌNH THUẬN THI ĐUA THỰC HIỆN TỐT 5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY ....... 39 

THƯ VIỆN ĐA PHƯƠNG TIỆN ĐẾN VỚI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

BÌNH THUẬN .................................................................................................................. 40 

TUỔI TRẺ BÌNH THUẬN NGUYỆN VIẾT TIẾP TRANG SỬ VẺ VANG CỦA TNXP 

VIỆT NAM ....................................................................................................................... 42 

TUỔI TRẺ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG BÌNH THUẬN SÁNG TẠO, TÌNH NGUYỆN VÌ 

CỘNG ĐỒNG ................................................................................................................... 43 

CHẾ ĐỘ THỪA GIỜ CỦA GIÁO VIÊN PHAN THIẾT: LỆNH MIỆNG HIỆU LỰC HƠN 

VĂN BẢN? ....................................................................................................................... 44 

CÔ HỌC TRÒ BÌNH THUẬN KỂ CHUYỆN BÁC HỒ KHIẾN NGƯỜI LỚN RƯNG 

RƯNG ............................................................................................................................... 47 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020: HỖ TRỢ THÍ SINH 

HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ (BÌNH THUẬN) VÀO ĐẤT LIỀN DỰ THI .......................... 48 

THỊ XÃ LA GI, TỈNH BÌNH THUẬN TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH GIÁO VIÊN Ở 3 CẤP 

HỌC .................................................................................................................................. 50 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT ................................................................ 51 

BÌNH THUẬN RA THÔNG BÁO KHẨN YÊU CẦU TỰ GIÁC KHAI BÁO Y TẾ ...... 51 

BÌNH THUẬN THEO DÕI, CÁCH LY TẠI NHÀ 402 NGƯỜI VỀ TỪ ĐÀ NẴNG VÀ 

QUẢNG NGÃI ................................................................................................................. 52 

BÌNH THUẬN YÊU CẦU ĐO THÂN NHIỆT ĐỐI VỚI KHÁCH DU LỊCH ................ 53 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 7 năm 2020                           __             -3- 
 

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

KHÁCH SẠN PHẢI NẮM CHẮC LỘ TRÌNH TRƯỚC KHI NHẬN KHÁCH .............. 53 

MỔ LẤY BÚI TÓC GẦN NỬA KG TRONG BỤNG BÉ GÁI CÓ HOÀN CẢNH ĐÁNG 

THƯƠNG ......................................................................................................................... 54 

MONG CÓ TIỀN CỨU CHỮA CHO CON ..................................................................... 55 

NGƯ DÂN BÌNH THUẬN BẮT ĐƯỢC “QUÁI VẬT ĐẠI DƯƠNG” NẶNG 800 KG. 55 

BÌNH THUẬN: THANH LONG TĂNG GIÁ GẤP ĐÔI, NÔNG DÂN PHẤN KHỞI .... 56 

XUẤT HIỆN NHIỀU LOẠI SÂU BỆNH TRÊN LÚA VÀ THANH LONG Ở BÌNH 

THUẬN ............................................................................................................................. 57 

KIỂM SOÁT CHẶT VẬN CHUYỂN LỢN, SẢN PHẨM TỪ LỢN ............................... 58 

IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN ................... 59 

BÌNH THUẬN TỔ CHỨC CUỘC THI “KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 

2020 - 2021” ...................................................................................................................... 59 

LÀNG BIỂN HỒI SINH NHỜ "SỔ ĐỎ MẶT NƯỚC" .................................................... 59 

V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ ........................................................................ 61 

BÀN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGUỒN DU LỊCH CẤP ĐỘ CHUYÊN GIA CHO BÌNH 

THUẬN ............................................................................................................................. 61 

BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ BỜ BIỂN TẠI CÁC KHU, ĐIỂM DU 

LỊCH ................................................................................................................................. 62 

BÌNH THUẬN-LÂM ĐỒNG HỢP TÁC KÍCH CẦU DU LỊCH ..................................... 63 

COCO BEACH CAMP “THIÊN ĐƯỜNG HAWAII CỦA XỨ VIỆT” ........................... 64 

ĐẢO PHÚ QUÝ, ĐIỂM DU LỊCH HẤP DẪN PHẢI ĐẾN Ở BÌNH THUẬN ................ 67 

DU LỊCH BÌNH THUẬN KÍCH CẦU NỘI ĐỊA ĐỂ VƯỢT KHÓ THỜI COVID-19 .... 70 

DU LỊCH TĂNG TRƯỞNG, THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG PHÁT 

TRIỂN MẠNH .................................................................................................................. 71 

KÍCH HOẠT THỦ PHỦ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG KÊ GÀ ........................................... 73 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUÝ THEO HƯỚNG XANH, BỀN VỮNG ......... 75 

TRÊN 1,5 TRIỆU LƯỢT KHÁCH ĐẾN BÌNH THUẬN TRONG 6 THÁNG ĐẦU 

NĂM ................................................................................................................................. 77 

VỀ CỔ THẠCH “SĂN RÊU” NGẮM ĐÁ 7 MÀU .......................................................... 77 

ĐỘNG ĐẤT 4 ĐỘ RICHTER NGOÀI KHƠI BỜ BIỂN BÌNH THUẬN ........................ 79 

BỘ VHTTDL CHO Ý KIẾN VỀ BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT TU BỔ 03 DI TÍCH 

TỈNH BÌNH THUẬN ........................................................................................................ 79 

VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO ................................ 81 

 
 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 7 năm 2020                           __             -4- 
 

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

BÌNH THUẬN: THỰC HIỆN TỐT ‘VỪA PHÁT TRIỂN KINH TẾ, 
VỪA PHÒNG CHỐNG DỊCH’  

ó là đề nghị của Phó Bí thư Tỉnh ủy 
Bình Thuận Dương Văn An  tại Hội 
nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng 

đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối 
năm 2020.   

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Thuận tặng Bằng 
khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích 
trong việc tham gia phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh Bình Thuận, 6 tháng đầu năm 
MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt vai 
trò, nhiệm vụ của mình,  góp phần quan 
trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
tại địa phương. Nổi bật nhất, tiếp tục giữ vai 
trò trung tâm trong xây dựng, củng cố, phát 
huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân 
vượt qua khó khăn thách thức, nhất là trong 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ 
trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 
trong toàn tỉnh đã phối hợp vận động các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ 
bằng vật chất, nhu yếu phẩm, khẩu trang y 
tế... với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng, góp phần 
phục vụ công tác phòng, chống đại dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả. Cùng 
với đó, phát huy tốt vai trò của tổ chức Mặt 
trận trong công tác xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền, thực hiện quyền làm chủ 
của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính 
trị ở cơ sở; công tác giám sát và phản biện 
xã hội ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Văn An, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhấn mạnh: 
Trong 6 tháng cuối năm 2020, nhận định sẽ 
có nhiều khó khăn, thánh thức, dịch Covid-
19 đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. 
Đây cũng là thời gian diễn ra nhiều sự kiện 
chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh 
Bình Thuận, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Vì vậy đề nghị Mặt trận các cấp trong toàn 
tỉnh cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên 
truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp 
tục thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với 
việc phát động phong trào thi đua chào 
mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn 
tại địa phương, đất nước; tăng cường tiếp 
xúc, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời 
nắm bắt những vấn đề mà nhân dân quan 
tâm; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát 
và phản biện xã hội, giám sát cán bộ đảng 
viên, các đại biểu dân cử, công chức, viên 
chức. Bên cạnh đó, phối hợp với các ban, 
ngành thực hiện tốt mục tiêu kép của Chính 
phủ phát động “vừa phát triển kinh tế, vừa 
phòng chống dịch”, không lơ là, mất cảnh 
giác. 

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen cho 18 tập 
thể và 2 cá nhân đã có đóng góp tích cực 
trong việc tham gia phòng, chống dịch 
Covid-19.   

 

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn.- 2020 
(ngày 16 tháng 7) 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-thuc-
hien-tot-vua-phat-trien-kinh-te-vua-phong-

chong-dich-491180.html

 

 

I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

Đ 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-thuc-hien-tot-vua-phat-trien-kinh-te-vua-phong-chong-dich-491180.html
http://daidoanket.vn/binh-thuan-thuc-hien-tot-vua-phat-trien-kinh-te-vua-phong-chong-dich-491180.html
http://daidoanket.vn/binh-thuan-thuc-hien-tot-vua-phat-trien-kinh-te-vua-phong-chong-dich-491180.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 7 năm 2020                           __             -5- 
 

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

BÌNH THUẬN: KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10 HĐND TỈNH KHÓA X  

gày 20/7, kỳ họp thứ 10 – HĐND tỉnh 
Bình Thuận khóa X chính thức khai 
mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.  

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Bình Thuận phát biểu khai mạc tại kỳ họp 

Tham dự kỳ họp có đại diện Kiểm toán Nhà 
nước, Văn phòng Chính phủ, Thường trực 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận, các đại biểu 
Quốc hội đơn vị tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, 
địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh khóa 
X. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận chủ trì kỳ họp. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trong bối 
cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt 
là đại dịch Covid-19 và nắng hạn kéo dài, đã 
tác động nghiêm trọng ảnh hưởng đến phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống mọi 
mặt của nhân dân Bình Thuận. 

Dưới sự chỉ đạo, của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh Bình Thuận, các ban ngành, đoàn 
thể đã tập trung thực hiện tốt các chính sách 
an sinh xã hội, nhất là thực hiện các biện pháp 
hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của 
Chính phủ và các giải pháp tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp được quan tâm thực hiện; 
đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng - an 
ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ 
vững. 

 

Quang cảnh khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND 
tỉnh Bình Thuận khóa X. Phát biểu khai mạc 
tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận nhấn 
mạnh trong thời gian tới, các đại biểu cần tập 
trung thảo luận các nội dung trọng tâm. Bao 
gồm xem xét các báo cáo của Thường trực 
HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, 
để tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá 
những mặt được, chưa được, tìm ra nguyên 
nhân, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện. 

Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Bình Thuận sẻ 
thảo luận, xem xét và quyết nghị thông qua 17 
nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - 
xã hội, hoạt động của HĐND tỉnh theo nội dung 
chương trình kỳ họp mà HĐND tỉnh Bình 
Thuận vừa biểu quyết thông qua. Kỳ họp thứ 
10 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, tác 
động lớn đến việc hoàn thành các mục tiêu, 
nhiệm vụ năm 2020, góp phần quan trọng thực 
hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm (từ 2016- 2020) của tỉnh Bình 
Thuận. 

Đồng thời, đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, thủ 
trưởng các sở, ban, ngành có liên quan tham 
dự kỳ họp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
tham gia đầy đủ các phiên họp, dành thời gian 
để nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến có 
chất lượng vào nội dung kỳ họp, nhất là các 
giải pháp cần tập trung, chỉ đạo để các nghị 
quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này 
có tính khả thi cao, đáp ứng sự mong đợi, tin 
tưởng của cử tri và nhân dân. 

Trong sáng nay, ông Lương Văn Hải, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận, 
đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực 
hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh- quốc 
phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2020; các đại biểu đã tập trung thảo 
luận tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. 

Kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 20 - 22/7. Trong 
đó, buổi sáng ngày 21/7, HĐND tỉnh sẽ tiến 
hành chất vấn và trả lời chất vấn.  

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn.- 2020 
(ngày 20 tháng 7) 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-khai-
macky-hop-thu-10-hdnd-tinh-khoa-x-

491654.html
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BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN BẾ MẠC BỔ TÚC SĨ QUAN DỰ BỊ 

gày 30/6, Trung đoàn 812, Bộ CHQS 
tỉnh Bình Thuận bế mạc lớp bổ túc 
cán bộ sĩ quan dự bị cấp đại đội năm 

2020. 

Chỉ huy Trung đoàn 812 trao giấy chứng nhận cho 
sĩ quan dự bị. 

Trong 1 tháng, 30 cán bộ, sĩ quan dự bị 
của các đại đội quân dự bị động viên được 
Trung đoàn 812 bồi dưỡng các nội dung về 
phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, 

bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; 
phương pháp, các bước tiến hành công tác 
Đảng, công tác chính trị và giáo dục chính 
trị. Tập luyện chiến thuật cấp đại đội chiến 
đấu tập kích và tổ chức phòng ngự; huấn 
luyện, tập luyện điều lệnh đội ngũ, thực hành 
bắn súng ngắn K54 và súng tiểu liên AK, 
trinh sát, vẽ bản đồ. 

Qua bổ túc sĩ quan dự bị nâng cao trình 
độ chuyên môn, công tác quản lý, huấn 
luyện lực lượng dự bị động viên, từng bước 
hoàn thiện biên chế, nâng cao trình độ chính 
trị, quân sự và khả năng sẵn sàng động viên 
chiến đấu khi có tình huống.  

                                                                 
           Duy Thỉnh // 

https://baoquankhu7.vn.- 2020 
 (ngày 1 tháng 7)  

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-
binh-thuan-be-mac-bo-tuc-si-quan-du-bi-

1005789923-0018670s34010gs 

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

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN BẾ MẠC HỘI THAO QUỐC PHÒNG 

gày 22/7, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
đã tổ chức bế mạc và trao giải Hội 
thao các môn Quân sự và Dân quân 

tự vệ năm 2020. 

VĐV khối Dân quân tự vệ thực hiện nội dung Bắn 
súng AK. 

Hội thao các môn quân sự và Dân quân 
tự vệ được chia làm 2 khối với 240 vận động 
viên tham gia. Khối 1 gồm các đoàn vận 
động viên của 10 huyện, thị xã, thành phố; 
khối 2 gồm cơ quan quân sự tỉnh, các đơn vị 

trực thuộc Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị đứng 
chân trên địa bàn huyện Phú Quý. Các vận 
động viên đã tranh tài với các nội dung: Bộ 
đội thường trực thi đấu nội dung bơi vũ 
trang, chiến sĩ khỏe (Chạy 100m, co tay xà 
đơn, bật 3 bước, chạy 3.000m vũ trang); đối 
với Dân quân tự vệ thi đấu nội dung 3 môn 
quân sự phối hợp (Bắn súng AK, ném lựu 
đạn, chạy 3.000m vũ trang). 

Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận trao giải cho các đơn vị 

N 

N 
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Hội thao đã giúp Bộ CHQS tỉnh đánh giá 
kết quả huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, rèn 
luyện thể lực của các địa phương, đơn vị; 
kịp thời rút kinh nghiệm những mặt hạn chế 
trong quá trình huấn luyện, đồng thời biểu 
dương những tập thể, cá nhân có thành tích 
trong hội thao. Trên cơ sở đó, tuyển chọn 
các vận động viên có thành tích cao, tổ chức 
tập luyện tham gia hội thao do quân khu tổ 
chức. 

Kết thúc hội thao, Bộ CHQS tỉnh trao giải 
Nhất toàn đoàn cho Ban CHQS huyện Tuy 
Phong, giải Nhì cho Ban CHQS huyện Tánh 

Linh và giải Ba cho Ban CHQS huyện Bắc 
Bình. Khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các 
đơn vị: Giải Nhất trao cho đơn vị Đại đội 
Trinh Sát 5, giải Nhì các đại đội thuộc Ban 
CHQS huyện Phú Quý, giải Ba đơn vị Trung 
đoàn Bộ binh 812. 

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

(ngày 22 tháng 7) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-
binh-thuan-be-mac-hoi-thao-quoc-phong-

1462173740-0018975s35210gs 

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

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN KÝ KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 
CHO SINH VIÊN 

gày 30/6, Trung đoàn 812, Bộ CHQS 

tỉnh Bình Thuận tổ chức ký kết 

chương trình liên kết giáo dục môn 

giáo dục quốc phòng – an ninh với các 

trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa 

bàn tỉnh. 

Hội nghị ký kết giáo dục quốc phòng an ninh cho 

sinh viên. 

Năm học 2019 – 2020 đơn vị Quân đội 

phối hợp với 5 trường trung cấp, cao đẳng 

và đại học giáo dục quốc phòng cho hơn 

1.800 sinh viên. Đơn vị Quân đội tổ chức 

giáo dục chặt chẽ, ăn ở, sinh hoạt, học tập 

tập trung trong doanh trại Quân đội. Sinh 

viên khi hoàn thành môn giáo dục quốc 

phòng đều nắm chắc về các quan điểm, 

đường lối của Đảng và Nhà nước về quốc 

phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, nắm chắc 

kỹ thuật chiến đấu từng người, cấp tổ đội và 

sử dụng được 1 số vũ khí bộ binh; chấp 

hành tốt kỷ luật, nội quy, quy định, điều lệnh 

Quân đội. 

Năm học 2020 – 2021, Trung đoàn 812 

được Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận giao nhiệm 

vụ phối hợp với các trường trung cấp, cao 

đẳng, đại học hiệp đồng, thống nhất quy chế, 

nội dung, thời gian, chương trình giáo dục 

môn giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh 

viên. Trong đó tập trung nâng cao chất 

lượng giáo dục, chú trọng thực hành, xây 

dựng động cơ, ý thức bảo vệ Tổ quốc. 

                                                                  
                    Duy Thỉnh // 

https://baoquankhu7.vn.- 2020 
 (ngày 1 tháng 7) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-

binh-thuan-ky-ket-giao-duc-quoc-phong-an-

ninh-cho-sinh-vien-436798631-

0018669s34010gs
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BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 
6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

gày 10/7, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 
quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối 

năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Trường 
Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo 
hội nghị. 

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tư lệnh 
Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy, Bộ 
CHQS tỉnh lãnh đạo, triển khai và tổ chức 
thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. 
Phối hợp với các lực lượng giữ vững tình 
hình địa bàn. Bộ đội duy trì nghiêm túc các 
kíp trực. Các đơn vị tổ chức huấn luyện cho 
các lực lượng đạt chất lượng, trình độ chiến 
đấu và sẵn sàng chiến đấu được nâng lên. 
Các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu 
cần, tài chính, kỹ thuật, phong trào thi đua 
quyết thắng được thực hiện chặt chẽ. Thực 
hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh 
Covid – 19 và tham mưu, tổ chức thiết lập 
các khu vực cách ly phòng chống dịch đúng 
quy định. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng 
Nguyễn Trường Thắng, đánh giá cao kết 
quả làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 
địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây 
dựng khu vực phòng thủ, công tác quốc 
phòng, quân sự. LLVT tỉnh Bình Thuận có 
nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng 
huấn luyện chiến đấu; chủ động xây dựng, 
huy động lực lượng, phương tiện tàu thuyền 

tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo và 
tham gia tốt tình huống chuyển trạng thái và 
huy động tàu thuyền của cuộc diễn tập do 
Bộ Quốc phòng tổ chức; chấp hành nghiêm 
kỷ luật; chủ động kiểm soát và phòng chống 
dịch bệnh 

Bộ CHQS tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân 

hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020. 

Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Tư 
lệnh Quân khu yêu cầu LLVT tỉnh tăng 
cường các kíp trực, bảo vệ an toàn tuyệt đối 
địa bàn, nhất là dịp diễn ra Đại hội Đảng các 
cấp, ngày lễ, tết; chuẩn bị và tổ chức thành 
công Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh; tập 
trung huấn luyện giai đoạn cuối năm và hội 
thi, hội thao; tham mưu xây dựng thế trận 
phòng thủ ven biển và các đảo; xây dựng 
căn cứ hậu cần, kỹ thuật và các công trình 
lưỡng dụng kết hợp kinh tế với quốc phòng; 
cán bộ chủ trì các cấp phải gương mẫu, nêu 
gương, luôn tự học, tự rèn, quan tâm chăm 
lo cho cấp dưới…  

 

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

 (ngày 10 tháng 7) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-
binh-thuan-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-

cuoi-nam-2020--657668994-
0018802s34010gs
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ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ 12 

rong hai ngày 16 và 17-7, Đảng bộ 
Quân sự tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 
Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 

2020-2025, với sự tham dự của 90 đại biểu 
đại diện cho tám tổ chức cơ sở đảng trực 
thuộc. Đây là đảng bộ đầu tiên trong ba lực 
lượng quân sự, công an, biên phòng của tỉnh 
tổ chức đại hội. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng 
bộ Quân sự tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung 
ương, Tư lệnh Quân khu 7 tới dự và chỉ đạo 
Đại hội. 

Cùng dự, còn có đồng chí Nguyễn Mạnh 
Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy Bình Thuận, Bí thư Đảng ủy Quân 
sự tỉnh. 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Đảng bộ 
Quân sự tỉnh đã chủ động thực hiện tốt chức 
năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh 
đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân (QPTD) vững mạnh, khu vực phòng thủ 
(KVPT) tỉnh vững chắc. 

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, 
nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ trong 
nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo đó, tích cực, chủ động phối hợp 
tham mưu xây dựng nền QPTD, xây dựng 
thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân 
dân, thế trận biên phòng toàn dân và xây 
dựng KVPT vững chắc. Phối hợp giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn, giữ vững chủ quyền biển, đảo, góp 
phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 

Lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh vững 
mạnh, nâng cao chất lượng, trình độ, khả 
năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Xây 
dựng Đảng bộ quân sự tỉnh thật sự trong 
sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ 
chức và đạo đức; mẫu mực trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp 
ủy, vai trò tiền phong, gương mẫu của đội 
ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ các 
bộ chủ trì ở các cấp. Phấn đấu, hằng năm 
có từ 95% tổ chức đảng hoàn thành tốt và 
xuất sắc nhiệm vụ; không có tổ chức yếu 
kém; 95% đảng viên hoàn thành tốt và xuất 
sắc nhiệm vụ. 

Xác định ba khâu đột phá: Nâng cao chất 
lượng công tác nắm, dự báo tình hình; công 
tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào 
trong công tác quân sự, quốc phòng địa 
phương. Nâng cao xây dựng nền nếp chính 
quy; quản lý, duy trì kỷ luật, bảo đảm an toàn 
trong huấn luyện, công tác và tham gia giao 
thông. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện 
và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng 
các cấp, nhất là chi bộ. 

Với tinh thần Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ 
cương – Đổi mới, Đại hội đã bầu ra Ban 
Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 
2020-2025. Cùng với đó, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Bình Thuận cũng công bố quyết định 
chỉ định đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch 
UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng 
bộ khóa mới. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành 
Đảng bộ Quân sự tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 
2020-2025. 

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

 (ngày 17 tháng 7) 

https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-
song/dai-hoi-dang-bo-quan-su-tinh-binh-

thuan-lan-thu-12-608994/

 

T 

https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/dai-hoi-dang-bo-quan-su-tinh-binh-thuan-lan-thu-12-608994/
https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/dai-hoi-dang-bo-quan-su-tinh-binh-thuan-lan-thu-12-608994/
https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/dai-hoi-dang-bo-quan-su-tinh-binh-thuan-lan-thu-12-608994/
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ĐOÀN KẾT, NỖ LỰC THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN 
AN NINH BIÊN GIỚI 

rong 2 ngày (21 và 22-7), Đảng bộ 
BĐBP Bình Thuận tổ chức Đại hội đại 
biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XII 

nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn 
Ngọc Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận dự, chỉ đạo Đại hội. 
Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban, 
ngành, các địa phương trong tỉnh, cùng 100 
đại biểu chính thức đại diện cho 443 đảng 
viên trong toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu chỉ đạo 
Đại hội. Ảnh: Trung Thành 

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo 
trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Đảng bộ BĐBP Bình 
Thuận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì 
thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến 
đấu; triển khai đồng bộ các biện pháp công 
tác biên phòng; chủ động phối hợp cùng các 
lực lượng phát hiện, xua đuổi, bắt giữ, xử lý 
tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền 
vùng biển Việt Nam. 

Các đơn vị BĐBP Bình Thuận nắm chắc 
tình hình, phòng ngừa đấu tranh hiệu quả 
với các loại tội phạm; tham mưu, đề xuất, xử 
lý, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra; đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền vận động quần 
chúng nhân dân, tích cực tham gia phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương; thực hiện tốt 
công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu 
nạn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của 
tỉnh 

Nổi bật là: Đã tổ chức 3.803 tổ/15.196 
lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra trên khu vực 

biên giới biển của tỉnh; điều động 3 lượt 
tàu/20 cán bộ, chiến sĩ/20 ngày tham gia tìm 
kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Bắt giữ, xử 
lý: 213 vụ/374 đối tượng tàng trữ, mua bán, 
vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; 
6 vụ/6 đối tượng mua bán, vận chuyển, sử 
dụng trái phép vật liệu nổ; 22 vụ/21 đối 
tượng buôn lậu, gian lận thương mại; xử 
phạt vi phạm hành chính 926 vụ/1.188 
trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước 
gần 2 tỷ đồng. 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Trung 
Thành 

Bên cạnh đó, BĐBP Bình Thuận còn phối 
hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể 
địa phương tổ chức tuyên truyền cho trên 
97.000 lượt chủ phương tiện, thuyền 
trưởng, quần chúng nhân dân khu vực biên 
giới biển về các chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế của địa phương; duy trì 
hoạt động hiệu quả 129 tổ tàu thuyền đoàn 
kết khai thác hải sản trên biển/982 tàu 
cá/4.910 thành viên, 199 tổ tự quản về an 
ninh trật tự/1.875 thành viên; tổ chức trao 
tặng 13.000 lá cờ Tổ quốc và 3.250 ảnh Bác 
Hồ cho ngư dân; khám bệnh, cấp thuốc và 
tặng quà cho 1.150 lượt người trị giá trên 
847,5 triệu đồng; tham gia hơn 2.278 ngày 
công cùng nhân dân làm đường bê tông 
nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, 
sửa chữa nhà ở, chống biển xâm thực… 

Trong công tác xây dựng Đảng bộ, xây 
dựng đơn vị, BĐBP tỉnh đã thường xuyên 
chăm lo, kiện toàn tổ chức, biên chế; từng 
bước nâng cao chất lượng huấn luyện, xây 
dựng nề nếp chính quy; đời sống vật chất, 

T 

https://www.bienphong.com.vn/doan-ket-no-luc-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-bao-ve-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-post431078.html
https://www.bienphong.com.vn/doan-ket-no-luc-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-bao-ve-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-post431078.html
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tinh thần cán bộ, chiến sĩ được cải thiện và 
nâng lên. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây 
dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 
Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống 
hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng 
bộ BĐBP Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: 
Trung Thành 

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội 
. Ảnh: Trung Thành 

Đảng bộ thường xuyên đổi mới, nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ 
chức cơ sở Đảng; duy trì thực hiện có nề 
nếp chế độ sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt 
nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh tự 
phê bình và phê bình trong Đảng. Trong 
nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp đảng viên mới 
đạt 100% chỉ tiêu; hằng năm có trên 91% tổ 
chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% đảng viên 
hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ; tổ chức kiểm tra, giám sát 97 lượt tổ 
chức đảng, 506 lượt đảng viên... 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí 
Nguyễn Ngọc Hai đánh giá cao những kết 
quả mà Đảng bộ BĐBP tỉnh đã đạt được 
trong nhiệm kỳ qua; đồng thời yêu cầu trong 

nhiệm kỳ tới Đảng ủy BĐBP tỉnh tập trung 
lãnh đạo nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, vận 
dụng sáng tạo có hiệu quả các đường lối chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
nhà nước có liên quan đến công tác bảo vệ 
chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo. Tiếp 
tục, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, 
Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về 
chủ trương, biện pháp xử trí có hiệu quả 
trong mọi tình huống xảy ra, góp phần bảo 
vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực 
biên giới biển của tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai cũng yêu cầu 
trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy BĐBP 
tỉnh cần tập trung trong công tác xây dựng 
lực lượng BĐBP tỉnh ngày càng vững mạnh 
đảm bảo vững về chính trị, giỏi về chuyên 
môn, nghiệp vụ; thường xuyên củng cố, kiện 
toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, gắn với 
xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh trong sạch 
vững mạnh toàn diện; đoàn kết, sáng tạo 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. 

Đại hội đã dành nhiều thời gian để thảo 
luận góp ý vào các văn kiện Trung ương 
trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng; Dự thảo báo cáo chính trị của Ban 
Chấp hành Đảng bộ trình Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; làm rõ báo cáo 
chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP 
tỉnh và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu 
nhiệm vụ, chương trình hành động của Đảng 
bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh và đoàn Đại 
biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 
lần thứ XIV nhiệm 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: 
Trung Thành 
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Với tinh thần: “dân chủ, kỷ cương, trách 
nhiệm”, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành 
Đảng bộ BĐBP Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-
2025 gồm 17 đồng chí; bầu Ban Thường vụ, 
chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm 
tra Đảng ủy và bầu 10 đại biểu chính thức, 1 
đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu 
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận làn thứ XIV nhiệm 
kỳ 2020-2025. 

Đại tá Đinh Văn Sáu, Chính ủy BĐBP tỉnh 
được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy BĐBP 

Bình Thuận, Đại tá Nguyễn Ngọc Hào, Chỉ 
huy trưởng BĐBP tỉnh được bầu giữ chức 
Phó Bí thư Đảng ủy BĐBP Bình Thuận 
nhiệm kỳ 2020-2025. 

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

(ngày 23 tháng 7)  

https://www.bienphong.com.vn/doan-ket-
no-luc-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-bao-

ve-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-
post431078.html 

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

ĐỒN BIÊN PHÒNG MŨI NÉ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO CÁC 
GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH 

ưởng ứng Tháng hành động vì người 
cao tuổi Việt Nam năm 2020 và kỷ 
niệm 73 năm ngày thương binh, liệt 

sĩ (27/7/1947-27/7/2020), sáng 16-7, Đồn 
Biên phòng Mũi Né, BĐBP Bình Thuận phối 
hợp cùng Hội liên hiệp phụ nữ phường Mũi 
Né, thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) 
tổ chức thăm, tặng quà, chăm sóc sức 
khỏe cho các gia đình chính sách trên địa 
bàn phụ trách. 

Quân y BĐBP Bình Thuận khám bệnh, tặng quà 
cho các gia đình chính sách. Ảnh: Trung Thành 

Tại các gia đình đến thăm, đoàn công tác 
đã gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc các cô, 
chú luôn luôn mạnh khỏe, sống vui, sống thọ 
cùng con cháu và người thân. 

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa thể hiện 
sự quan tâm, tri ân của cán bộ, chiến sĩ 
BĐBP đối với các gia đình chính sách, người 
có công với cách mạng trên địa bàn phụ 
trách. 

Nhân dịp này, đoàn cũng đã tặng quà, 
khám bệnh và cấp thuốc cho các gia đình 
chính sách, người có công với cách mạng 
với mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. 

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

(ngày 16 tháng 7) 

https://www.bienphong.com.vn/don-bien-
phong-mui-ne-cham-soc-suc-khoe-cho-cac-

gia-dinh-chinh-sach-post430892.html

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

HƠN 200 PHẠM NHÂN NGOẠI QUỐC ĐƯỢC HỌC TIẾNG VIỆT 
TẠI TRẠI GIAM THỦ ĐỨC 

rại giam Thủ Đức (huyện Hàm Tân, 
tỉnh Bình Thuận) là địa điểm duy nhất 
giam giữ phạm nhân người nước 

ngoài ở các tỉnh phía Nam. Hơn 200 phạm 
nhân ngoại quốc đã được học tiếng Việt tại 
trại giam này. 

Vượt qua rào cản ngôn ngữ 

Trại giam Thủ Đức (huyện Hàm Tân, tỉnh 
Bình Thuận) đang quản lý, giam giữ hơn 
6.000 phạm nhân, trong đó có 200 phạm 
nhân là người nước ngoài, gồm 21 quốc 

H 

T 

https://www.bienphong.com.vn/doan-ket-no-luc-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-bao-ve-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-post431078.html
https://www.bienphong.com.vn/doan-ket-no-luc-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-bao-ve-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-post431078.html
https://www.bienphong.com.vn/doan-ket-no-luc-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-bao-ve-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-post431078.html
https://www.bienphong.com.vn/doan-ket-no-luc-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-bao-ve-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-post431078.html
https://www.bienphong.com.vn/don-bien-phong-mui-ne-cham-soc-suc-khoe-cho-cac-gia-dinh-chinh-sach-post430892.html
https://www.bienphong.com.vn/don-bien-phong-mui-ne-cham-soc-suc-khoe-cho-cac-gia-dinh-chinh-sach-post430892.html
https://www.bienphong.com.vn/don-bien-phong-mui-ne-cham-soc-suc-khoe-cho-cac-gia-dinh-chinh-sach-post430892.html
https://www.bienphong.com.vn/don-bien-phong-mui-ne-cham-soc-suc-khoe-cho-cac-gia-dinh-chinh-sach-post430892.html
https://www.bienphong.com.vn/don-bien-phong-mui-ne-cham-soc-suc-khoe-cho-cac-gia-dinh-chinh-sach-post430892.html
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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. 

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. 

Phạm nhân thông thạo 6 thứ tiếng 

Mohd Hafiz Gomez (52 tuổi, quốc tịch 
Malaysia) là một trong những người đã 

“luyện” thành công tiếng Việt trong thời gian 
chấp hành án tại trại giam Thủ Đức. Gomez 
là một người nổi tiếng khi tự học mà có thể 
nói được tới 6 thứ tiếng như tiếng Anh, 
Malay, Ấn Độ, Indonesia, tiếng Hoa, tiếng 
Việt. Trong đó, tiếng Việt được Gomez tự 
học trong mấy năm đầu thụ án tại Trại giam 
Thủ Đức. Gomez chia sẻ, chính thời gian ở 
trại, ông ta đã có được tình yêu rất đẹp với 
một phụ nữ người Việt (cũng là một phạm 
nhân, đã hết án từ trước đó) và hai người 
thề hẹn sau khi ông ta ra trại sẽ làm đám 
cưới. 

Mohd Hafiz Gomez (quốc tịch Malaysia) có khả 
năng nói được 6 thứ tiếng trong đó có tiếng Việt. 

"Trước khi bị bắt, tôi đã có vợ và hai con 
gái nhưng đã ly dị vợ rồi. Thực sự mà nói là 
tôi biết mình vận chuyển ma túy, nhưng có 
lẽ lúc đó do tôi còn trẻ, tính bốc đồng, chỉ vì 
số tiền công nhỏ nhoi nhưng tôi vẫn đồng ý 
làm theo những gì họ yêu cầu để cuối cùng 
phải chịu hậu quả vô cùng nặng nề với mức 
án chung thân như vậy", Gomez cay đắng 
nói. 

Những ngày đầu ở trại giam, Gomez tự 
nhận: "Thời gian đầu, tôi chán nản nên rất 
cứng đầu, không chấp hành nội quy trại 
giam, không chịu lao động cải tạo, bởi bản 
tính của tôi trước đó chẳng chịu nghe ai cả. 
Nhưng sau một thời gian, tôi đã thay đổi gần 
như hoàn toàn". 

Lý do khiến ông ta thay đổi chính là môi 
trường trại giam khá cởi mở và nhất là sự 
đối xử đầy tình người của cán bộ Trại giam 
Thủ Đức với phạm nhân. "Tôi rất nhớ 
khoảng thời gian ông Đình (Trung tướng Hồ 
Thanh Đình- Cục trưởng Cục Cảnh sát quản 
lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo 
dưỡng) làm ở trại giam này, ông ấy là người 
rất vui vẻ, cởi mở, tình cảm, luôn giúp đỡ, 

https://thoidai.com.vn/tags/pham-nhan-26541.tag
https://thoidai.com.vn/tags/pham-nhan-26541.tag
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tạo điều kiện cho những phạm nhân nước 
ngoài như chúng tôi", Gomez cho hay. 

Hơn 10 năm chấp hành án ở đây, Gomez 
bảo rằng, điều khiến ông ta yên tâm cải tạo 
để có ngày được trở về là phạm nhân được 
đối xử tử tế, hầu như các phạm nhân không 
bị giam nhiều mà có thể ra ngoài phòng 
giam. Sáng được dậy ra ngoài tập thể dục, 
rồi ăn uống, đi lao động phù hợp với sức 
khỏe và mong muốn cá nhân. 

Điều kiện ăn ở sạch sẽ, tươm tất, quanh 
phòng giam có trồng cây xanh được cắt tỉa 
gọn gàng, phòng ốc thì sơn sửa sạch sẽ, 
nhà vệ sinh được các phạm nhân thay phiên 
nhau trực rất sạch sẽ. "Mẹ và em tôi có qua 
Việt Nam vào trại thăm tôi, tận mắt nhìn thấy 
mọi thứ trong trại, bà ấy tỏ ý hoàn toàn yên 
tâm. Bà còn bảo tôi rằng con cứ yên tâm 
chấp hành án cho tốt, chứ mẹ thấy mọi thứ 
ở đây quá ổn rồi", Gomez kể lại. 

Các nữ phạm nhân nước ngoài tham gia lao động 
tại trại giam. 

Dạy tiếng Việt cho phạm nhân nước ngoài 
là một trong những ưu tiên lớn 

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 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”. 

Sơn Lâm // https://thoidai.com.vn.- 2020 
(ngày 7 tháng 7) 

https://thoidai.com.vn/hon-200-pham-
nhan-ngoai-quoc-duoc-hoc-tieng-viet-tai-

trai-giam-thu-duc-111852.html

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

NIỀM TIN TỪ ĐẠI HỘI 

ại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh 
Bình Thuận thành công tốt đẹp. 
Thành công của đại hội là tiền đề để 

Đảng ủy quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ 
đạo lực lượng vũ trang hoàn thành tốt các 
nội dung, chỉ tiêu của đại hội đề ra. 

Từ những kết quả… 

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy quân sự 
tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khá toàn 
diện nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề 
ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, 
nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, nổi bật 

Đ 

https://thoidai.com.vn/hon-200-pham-nhan-ngoai-quoc-duoc-hoc-tieng-viet-tai-trai-giam-thu-duc-111852.html
https://thoidai.com.vn/hon-200-pham-nhan-ngoai-quoc-duoc-hoc-tieng-viet-tai-trai-giam-thu-duc-111852.html
https://thoidai.com.vn/hon-200-pham-nhan-ngoai-quoc-duoc-hoc-tieng-viet-tai-trai-giam-thu-duc-111852.html
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là: Làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, Ủy 
ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán 
triệt, thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật Nhà nước, chỉ thị, nghị 
quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc 
phòng về công tác quân sự, quốc phòng địa 
phương. 

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu 
trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra Đại 
đội Thiết giáp Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận. 

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn 
với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận biên 
phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng 
thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Chủ động 
phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền 
chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình 
huống phức tạp. Qua đó, trình độ, khả năng 
sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tổng hợp 
của lực lượng vũ trang không ngừng được 
nâng lên. 

Lực lượng dân quân tham gia diễn tập phối hợp 
với quân chủ lực. 

Kết quả thực hiện đột phá “nâng cao năng 
lực, hiệu quả tham mưu về công tác quốc 
phòng địa phương” với nhiều chủ trương, 
cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả, tạo được 
sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền 
các cấp. 

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả mô 
hình “Lực lượng vũ trang tỉnh tăng cường 
đoàn kết với các dân tộc, tôn giáo” đúng chủ 
trương gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào 
dân tộc thiểu số, tôn giáo trên địa bàn, góp 
phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với 
Đảng, Nhà nước và Quân đội, làm sáng đẹp 
hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân 
dân. 

Tăng cường công tác đoàn kết các tôn giáo với 
lực lượng vũ trang tỉnh. 

Những công việc lực lượng vũ trang tỉnh 
Bình Thuận thực hiện mô hình trong thời 
gian qua là: tổ chức thăm, tặng quà cho các 
cơ sở tôn giáo và địa phương có đồng bào 
dân tộc trên địa bàn; tổ chức gặp mặt, giao 
lưu các vị chức sắc, nhà tu hành, chức việc 
các tôn giáo, già làng, trưởng bản trên địa 
bàn tỉnh. Qua những buổi gặp mặt xây dựng 
mối đoàn kết hiểu biết, tin cậy giữa lực 
lượng vũ trang tỉnh với đồng bào dân tộc và 
các tôn giáo cùng nhau thực hiện có hiệu 
quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh 
chính trị ở địa phương. 

Trong 3 năm, từ 2018 đến 2020, Đảng ủy, 
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp 
và vận động xây dựng 20 “Nhà đoàn kết”, 
“Nhà tình nghĩa quân – dân” cho đồng bào 
các dân tộc, tôn giáo. 

Thượng tá Ngô Minh Lực, Chính ủy Bộ 
chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận chia sẻ: 
Thực hiện tốt mô hình này cán bộ, chiến sĩ 
lực lượng vũ trang tỉnh luôn nhận được sự 
tin mến, quý trọng và những tình cảm chân 
thành của các vị chức sắc, chức việc, nhà tu 
hành, bà con giáo dân và đồng bào dân tộc 
thiểu số. Một trong những biểu hiện rõ nét 
nhất đó chính là sự ủng hộ của các vị chức 
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sắc, nhà tu hành, người có uy tín trong đồng 
bào dân tộc thiểu số đối với việc thực hiện 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, động viên 
tín đồ thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, 
tham gia huấn luyện dân quân, dự bị động 
viên…” 

Đến những nội dung cụ thể 

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, đặt ra nhiều thách 
thức mới để xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh 
Bình Thuận thật sự trong sạch vững mạnh; 
mẫu mực trong trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
hiệu quả trong phòng, chống suy thoái, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao năng 
lực lãnh đạo của các cấp ủy, vai trò tiên 
phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì ở 
các cấp. 

Luôn quán triệt sâu sắc, đầy đủ, nghiêm 
túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Chủ 
động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân 
dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời 
công tác quân sự - quốc phòng địa phương. 

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, gắn 
với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, 
trong tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng 
và chi bộ. Đẩy mạnh phong trào thi đua gắn 
với thực hiện hiệu quả các cuộc vận động 
trong Quân đội và của địa phương. Tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát của các 
cấp, chủ động phòng ngừa, giải quyết kịp 
thời các vụ việc ngay từ cơ sở; giữ vững kỷ 
cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm các qui 
định trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều 
hành. 

Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Một nội dung quan trọng mà Đảng bộ quân sự 
tỉnh phải thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 

đó là xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững 
mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. 

Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa, Chỉ huy trưởng 
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận cho biết: 
Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững 
mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” là phải 
nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy 
trong lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính 
quân sự và trách nhiệm của cán bộ trong 
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là cơ 
quan quân sự cấp tỉnh, cấp huyện, bảo đảm 
thực hiện nhiệm vụ nhanh, gọn, khoa học, 
thiết thực, hiệu quả. 

Bên cạnh đó, công tác tham mưu xây 
dựng lực lượng dân quân tự vệ có chất 
lượng đòi hỏi cần phải có sự quan tâm và tổ 
chức đồng bộ, hiệu quả. Để thực hiện được 
điều đó, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm 
kỳ 2020 – 2025 đặt ra là: Phải thực hiện 
tham mưu cho cấp ủy địa phương xây dựng 
lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng 
khắp, có chất lượng, tỷ lệ đảng viên đạt từ 
25% trở lên, riêng dân quân 20% trở lên. 

100% chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 
cấp xã tham gia cấp ủy địa phương cùng 
cấp; đến năm 2025 có từ 80% trở lên cán bộ 
quân sự cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học 
ngành quân sự cơ sở theo Đề án 799 của 
Chính phủ. 

Thực hiện tốt và đạt hiệu quả cao các mô 
hình của “3 nhất”, “cán bộ, đảng viên dẫn dắt 
quần chúng và cấp dưới” của Quân khu, 
cùng với đó tiếp tục phát huy những mô hình 
mà lực lượng vũ trang tỉnh đang thực hiện 
ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu. 

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại 
biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận ra mắt đại hội. 
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Niềm tin sâu sắc vào đại hội là nguyện 
vọng của đại biểu và của cán bộ, chiến sĩ lực 
lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận tiếp tục phấn 
đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm trong 
mọi nhiệm vụ. Từ đó, có những đề xuất và 
giải pháp hiệu quả trong xây dựng lực lượng 
vũ trang tỉnh vững mạnh, hoàn thành tốt mọi 

nhiệm vụ được giao. Là niềm tin và là chỗ 
dựa vững chắc của Nhân dân trên địa bàn. 

Tuấn Anh // 
 https://baoquankhu7.vn.- 2020 

 (ngày 18 tháng 7) 

https://baoquankhu7.vn/niem-tin-tu-dai-
hoi-1161115402-0018903s34410gs 

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

PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH “HÃY LÀM SẠCH BIỂN” NĂM 2020 
TẠI BÌNH THUẬN 

áng 5-7, tại cảng La Gi, phường 
Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình 
Thuận, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận 

phối hợp cùng Sở Tài nguyên và môi trường 
tỉnh, Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức Lễ phát 
động chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 
2020 với sự tham gia của hơn 200 đoàn 
viên, thanh niên. 

Thay mặt Ban tổ chức, Thượng tá Trần Việt Hưng, 
Phó Chính ủy BĐBP Bình Thuận phát động thực 
hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2020. 
Ảnh: Trung Thành 

Với thông điệp “Bảo vệ biển là bảo vệ môi 
trường sống trong hiện tại và cả tương lai”, 
Ban tổ chức kêu gọi đoàn viên, thanh niên 
và quần chúng nhân dân trong tỉnh chung 
tay bảo vệ môi trường biển, góp phần xây 

dựng bờ biển của tỉnh ngày càng sạch đẹp 
hơn. 

Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh 
môi trường biển. Ảnh: Trung Thành 

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 
100 lá cờ tổ quốc cho ngư dân tỉnh. 

Ngay sau buổi phát động, hơn 200 đoàn 
viên, thanh niên đã cùng nhau dọn vệ sinh 2 
km bờ biển và dán 100 panô, áp phích tuyên 
truyền tại khu vực cảng La Gi. 

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

(ngày 5 tháng 7) 

https://www.bienphong.com.vn/phat-
dong-chien-dich-hay-lam-sach-bien-nam-

2020-tai-binh-thuan-post430541.html 

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

THIẾU TÁ NGUYỄN TRUNG HỢP, 11 NĂM LÀ CHIẾN SĨ THI ĐUA 

hủ động, sáng tạo, tận tụy trong 
công tác; luôn nêu cao tinh thần cầu 
tiến, tích cực học tập để nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng 

nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 
giao - Đó là nhận xét của mọi người về 
Thiếu tá Nguyễn Trung Hợp, Trưởng ban 
Doanh trại Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận, một 

S 

C 
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trong những  gương điển hình trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh của LLVT tỉnh Bình 
Thuận. 

Thiếu tá Nguyễn Trung Hợp được tuyên dương 
điển hình tiên tiến LLVT tỉnh Bình Thuận. 

Tham mưu đúng, trúng, hiệu quả 

Trong gần 20 năm qua, tất cả các công 
trình xây dựng quốc phòng, cơ sở hạ tầng 
doanh trại của LLVT tỉnh đều có sự tham 
mưu, đề xuất của Thiếu tá Nguyễn Trung 
Hợp từ khâu lập dự án, các thủ tục, đến 
khi thực hiện dự án, kiểm tra, giám sát 
công trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng 
đúng quy định pháp luật, phát huy được 
tác dụng, chất lượng và hiệu quả của từng 
hạng mục công trình. 

Là Trưởng ban Doanh trại, hàng năm, 
Thiếu tá Nguyễn Trung Hợp chủ động 
tham mưu, hướng 

 dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, 
đơn vị thực hiện kế hoạch xây dựng cơ 
bản, quản lý đất quốc phòng, xây dựng 
doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp theo 
đúng quy định. Thiếu tá Nguyễn Trung 
Hợp cho rằng: Những kiến thức được học 
trong thời gian học phổ thông và đại học 
chỉ là điều kiện cần và cơ bản. Để thực 
hiện nhiệm vụ mình phải không ngừng học 
tập, nghiên cứu ở sách vở, đồng chí, đồng 
đội, đúc, rút kinh nghiệm qua từng nhiệm 
vụ được giao để nâng cao trình độ. Trong 
công tác phải cố gắng, việc sau phải luôn 
tốt hơn việc trước. 

Hàng năm, bên cạch nguồn kinh phí đầu 
tư cho các dự án theo chỉ định, với nguồn 

kính phí xây dựng cơ bản hạn chế, Thiếu 
tá Nguyễn Trung Hợp cùng tập thể Ban 
chủ động tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh 
chọn công trình để xây mới, sửa chữa, bảo 
đảm các nhu cầu thiết yếu phục vụ bộ đội 
công tác, học tập, huấn luyện hiệu quả 
nhất. 

Luôn tự trau dồi, học hỏi 

Không những làm tốt công tác chuyên 
môn, là một sĩ quan trẻ, được giao chức 
trách, nhiệm vụ, chuyên môn cao, quan 
trọng, Thiếu tá Nguyễn Trung Hợp luôn 
nêu cao ý thức tự học, tự rèn, để giỏi trong 
chuyên môn, thành thạo trong nghiệp vụ. 
Luôn nêu cao vai trò tiền phong gương 
mẫu, thực hiện nghiêm các chuẩn mực “Bộ 
đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bên cạch 
việc tranh thủ mọi thời gian, đầu tư nhiều 
công sức trong từng công việc. Hàng ngày, 
Thiếu tá Nguyễn Trung Hợp luôn chủ 
động, tìm tòi nghiên cứu tài liệu, cập nhật 
văn bản, luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến chỉ 
đạo, hướng dẫn của cấp trên, của người 
chỉ huy, góp ý của đồng chí đồng đội để 
hoàn thiện bản thân, tham mưu nhiệm vụ 
đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả, chất lượng. 
Với quan điểm làm việc của Thiếu tá 
Nguyễn Trung Hợp là hết việc, chứ không 
hết giờ. 

Khi nói về Thiếu tá Nguyễn Trung Hợp, 
thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Phòng 
Hậu cần, hay cán bộ, chiến sĩ trong LLVT 
tỉnh đều nhận định Nguyễn Trung Hợp là 
sĩ quan năng động, có kiến thức và trình 
độ chuyên môn giỏi, trách nhiệm cao với 
công việc. Với phương pháp làm việc khoa 
học, khi được giao nhiệm vụ, cái gì không 
rõ là Nguyễn Trung Hợp hỏi lại ngay để 
nắm chắc. Nguyễn Trung Hợp luôn đặt 
công việc của tập thể lên trên công việc cá 
nhân, lấy chất lượng từng công trình, từng 
phần việc làm mục tiêu để phấn đấu. Trong 
tham mưu, đề xuất, quản lý, sử dụng 
doanh trại, doanh cụ, điện, nước, đất quốc 
phòng luôn đúng quy định, hợp lý phát huy 
tối đa tác dụng và hiệu quả. Nguyễn Trung 
Hợp luôn chuyên tâm vào công việc, 
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không nề hà, không ngại khó, ngại khổ. 
Cũng từ sự năng động và trách nhiệm của 
Nguyễn Trung Hợp nên trong nhiều năm 
qua LLVT tỉnh không có những sai sót, thất 
thoát trong xây dựng, xuống cấp doanh trại 
do chủ quan. 

Với đức tính hòa nhã, luôn chủ động 
giúp đỡ đồng chí, đồng đội, Nguyễn Trung 
Hợp luôn dành được sự tin yêu, tôn trọng, 
quý mến của mọi người. Với những kết 
quả đạt được trong học tập, rèn luyện, 
công tác, Thiếu tá Nguyễn Trung Hợp liên 

tục 11 năm liền (2009 đến 2019) là đảng 
viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là 
Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Quốc 
phòng, Quân khu, UBND tỉnh, Bộ CHQS 
tỉnh tặng nhiều bằng, giấy khen. 

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

 (ngày 19 tháng 7) 

https://baoquankhu7.vn/thieu-ta-
nguyen-trung-hop-11-nam-la-chien-si-thi-

dua--1557009303-0018912s38110gs

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

THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TRẦN QUỐC VƯỢNG THĂM VÀ LÀM VIỆC 
TẠI BÌNH THUẬN 

ặp nhiều khó khăn thách thức như 
tình hình dịch bệnh Covid-19, nắng 
hạn gay gắt nhưng Đảng bộ và nhân 

dân Bình Thuận đã có nhiều cố gắng vượt 
qua.  

Chiều 10/7, đồng chí Trần Quốc Vượng 
- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí 
thư  cùng Đoàn công tác của Trung ương đã 
làm việc với Tỉnh ủy Bình Thuận về tình hình 
thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 
và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.  

Báo cáo với Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh 
ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng đã nêu 
bật những kết quả đạt được về kinh tế - xã 
hội và công tác xây dựng Đảng mà Bình 
Thuận đạt được sau hơn 4 năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. 

Đoàn đếm thăm mô hình trang trại thanh long Kim 
Hải. (Ảnh Báo Bình Thuận) 

Nổi bật là tổng giá trị sản phẩm nội tỉnh 
(GRDP) theo giá hiện hành tăng qua từng 
năm, từ 47.155 tỷ đồng năm 2015 tăng lên 
81.800 tỷ đồng năm 2020. Các ngành công 
nghiệp, du lịch, dịch vụ phát triển ổn định. 
Kinh tế - xã hội các vùng, các địa phương có 
nhiều chuyển biến tiến bộ. Hệ thống đô thị 
từng bước phát triển, tỷ lệ đô thị hóa tương 
đương với mức bình quân chung của cả 
nước (39%). Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới dự kiến đến 
cuối năm 2020 tỉnh có 64/93 xã (68,8% số 
xã) đạt chuẩn nông thôn mới, mức sống 
người dân ngày càng được cải thiện. Tại 
buổi làm việc, Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đã 
kiến nghị với Trung ương một số nội dung 
cần tháo gỡ để tạo đà cho kinh tế- xã hội tỉnh 
phát triển. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng tham quan vườn 
thanh long. (Ảnh Báo Bình Thuận) 

G 
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Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực 
Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao 
những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân tỉnh Bình Thuận đạt được trong 
nhiệm kỳ qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn 
thách thức như tình hình dịch bệnh Covid-
19, nắng hạn gay gắt...nhưng Đảng bộ và 
nhân dân Bình Thuận đã có nhiều cố gắng 
vượt qua để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế 
- xã hội đã đề ra. 

Về nhiệm vụ thời gian tới,  đồng chí Trần 
Quốc Vượng lưu ý tỉnh Bình Thuận cần tập 
trung rà soát lại vấn đề quy hoạch, quản lý 
tài nguyên khoáng sản đất đai, chú ý công 
tác bảo vệ môi trường khu vực Nhà máy 
nhiệt điện Vĩnh Tân tại huyện Tuy Phong. 
Tỉnh Bình Thuận cần chủ động hơn nữa 
công tác tích trữ nước, chống hạn hán, đảm 
bảo đủ nguồn nước cho người dân sử dụng 
vào mùa khô; đẩy mạnh công tác giữ rừng 
và tăng độ che phủ rừng.  

Đảng bộ tỉnh phải quan tâm thường xuyên 
công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính 

trị, chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, thực 
hiện quy chế tập trung dân chủ… Bên cạnh 
đó, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập trung rà 
soát, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ 
tỉnh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ 
Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới 
Đại hội XIII của Đảng. Nhân sự cho Đại hội 
phải đúng tiêu chuẩn, kiên quyết không lựa 
chọn những cán bộ có biểu hiện suy thoái 
chính trị, gây mất đoàn kết nội bộ, tham 
nhũng… 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc 
tại Bình Thuận, sáng nay, đoàn công tác đã 
đếm thăm mô hình trang trại thanh long Kim 
Hải tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận 
Nam./.  

Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2020 
 (ngày 10 tháng 7) 

https://vov.vn/chinh-tri/thuong-truc-ban-
bi-thu-tran-quoc-vuong-tham-va-lam-viec-

tai-binh-thuan-1069428.vov 

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

TỈNH BÌNH THUẬN TỔNG KẾT 5 NĂM CÔNG TÁC 
PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN 

gày 22/7, Ban chỉ đạo Phòng không 
Nhân dân tỉnh Bình Thuận tổng kết 
Nghị định 74 của Chính phủ về công 

tác Phòng không Nhân dân giai đoạn 2015 
– 2020. 

Khen thưởng cá nhân, đơn vị có thành tích tốt 
trong công tác Phòng không Nhân dân. 

5 năm qua, Ban chỉ đạo Phòng không 
Nhân dân ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã được 
thành lập và kiện toàn. 100% địa phương, 

đơn vị xây dựng kế hoạch chiến đấu phòng 
không, kế hoạch phòng tránh, sơ tán, đánh 
trả khi có tình huống. Lực lượng chiến đấu 
phòng không được các địa phương xây 
dựng đến cấp thôn và tất cả các đơn vị tự 
vệ. Trong diễn tập khu vực phòng thủ đều 
đưa nội dung hướng dẫn Nhân dân sơ tán, 
phòng tránh phòng không vào luyện tập và 
vận hành cơ chế hoạt động. Công tác quản 
lý vật thể bay, đài quan sát, thông tin liên lạc, 
hệ thống báo động phòng không được xây 
dựng rộng khắp, bao quát được vùng trời. 
Vũ khí, trang bị khống chế vật thể bay siêu 
nhẹ được trang bị đến cấp huyện và những 
mục tiêu trọng yếu. Công tác tuyên truyền, 
giáo dục, tập huấn, huấn luyện chiến đấu 
phòng không cho bộ đội được tăng cường. 

Phương hướng, giải pháp, biện pháp 
nâng cao hiểu quả công tác phòng không 
Nhân dân của tỉnh trong những năm tới đó 
là tập trung kiện toàn, nâng cao hiểu quả 
hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng không 
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Nhân dân ở 3 cấp; xây dựng, kiện toàn các 
phương án, kế hoạch bảo đảm phòng 
không; chú trọng xây dựng, huấn luyện, diễn 
tập lực lượng phòng không chuyên trách; 
quan tâm xây dựng cơ sở vật chất phòng 
tránh, công trình, trận địa, đài quan sát chiến 
đấu phòng không… 

Ghi nhận những kết quả đạt được trong 5 
năm thực hiện công tác Phòng không Nhân 
dân, UBND tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen 

cho 10 tập thể và cá nhân, Bộ CHQS tỉnh 
tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân. 

                                                                  
                    Duy Thỉnh // 

https://baoquankhu7.vn.- 2020  
(ngày 22 tháng 7) 

https://baoquankhu7.vn/tinh-binh-thuan-
tong-ket-5-nam-cong-tac-phong-khong-

nhan-dan-1706925002-0018958s34010gs

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

BÌNH THUẬN CẦN KHƠI THÔNG ĐIỂM NGHẼN ĐỂ PHÁT TRIỂN 

áng 23/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc đã có cuộc làm việc trực tuyến 
với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận 

về kết quả phát triển kinh tế - xã hội và giải 
ngân vốn đầu tư công. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc 

làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc tỉnh 
bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công 
trong năm nay. Theo Thủ tướng, Bình Thuận 
có nhiều lợi thế so sánh trong việc phát triển 
như đất đai rộng lớn, con người cần cù, có 
truyền thống văn hóa lịch sử phong phú, có 
cảng nước sâu, ngư trường lớn, có khoáng 
sản, năng lượng tái tạo… Trong nhiệm kỳ 
qua, tỉnh quyết tâm rất cao trong khắc phục 
khó khăn, vươn lên trong phát triển. GRDP 
của tỉnh năm 2019 đứng thứ 32/63 tỉnh, 
thành phố, trong 6 tháng đầu năm nay Bình 
Thuận đã vươn lên đứng thứ 18. 

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, 
trước hết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu 
cầu Bình Thuận nỗ lực chống hạn, bảo đảm 
nước sinh hoạt cho người dân, bảo vệ mùa 
màng, cây ăn quả. Tỉnh cũng cần tiếp tục 
làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy 
hoạch để không bị chồng lấn, lãng phí - cần 
tập trung vào khâu quan trọng này, không để 
mâu thuẫn, gây thiệt hại lẫn nhau trong thời 
gian tới, nhất là mâu thuẫn giữa khoáng sản 
và du lịch. 

Theo Thủ tướng, Bình Thuận có trách 
nhiệm quan tâm thực hiện các giải pháp tháo 
gỡ vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn để 
phát triển; phát triển đồng bộ công nghiệp, 
nông nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến; 
phát triển mạnh du lịch, đưa ngành này thực 
sự trở thành ngành kinh tế động lực, có 
thương hiệu trong khu vực. Trong phát triển, 
tỉnh cần chú ý tới hệ thống DN; quản lý hiệu 
quả tài nguyên, đất đai, chú trọng phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng 
chính quyền số, thương mại điện tử. 

 

Quang Vũ // 
http://www.baobariavungtau.com.vn.- 

2020 (ngày 23 tháng 3) 

http://www.baobariavungtau.com.vn/chin
h-tri/202007/binh-thuan-can-khoi-thong-

diem-nghen-de-phat-trien-904767/
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BÌNH THUẬN HƯỚNG ĐẾN TRỞ THÀNH TRUNG TÂM 
NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA 

ùng với dự án điện gió ngoài khơi 
Thăng Long Wind thì dự án điện khí 
LNG Kê Gà vừa qua đã được Thủ 

tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng 
ý chủ trương bổ sung vào Quy hoạch phát 
triển điện lực quốc gia 2021-2030 tầm nhìn 
2045, điều này sẽ góp phần đưa Bình Thuận 
trở thành Trung tâm Năng lượng quốc gia.     

Tại cuộc họp trực tuyến với tỉnh Bình 
Thuận vào ngày 23/7 vừa qua Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý chủ trương và 
giao cho Bộ Công Thương nghiên cứu đưa 
dự án điện khí LNG Kê Gà vào Quy hoạch 
phát triển điện lực giai đoạn 2021-2030, tầm 
nhìn 2045 (gọi tắt là Quy hoạch điện 8) để 
trình Chính phủ trong tháng 08/2020. Thủ 
tướng cho rằng, cùng với Vĩnh Tân, thì việc 
phát triển điện khí và điện năng lượng tái tạo 
sẽ giúp Bình Thuận là một trong những 
Trung tâm năng lượng quốc gia. 

Dự án điện khí LNG Kê Gà được Công ty 
Đầu tư và Quản lý Energy Capital Việt Nam 
(ECV) và UBND tỉnh ký Bản ghi nhớ đầu tư 
tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Bình Thuận 
2019. Liên doanh nhà đầu tư gồm ECV (Mỹ), 
Tập đoàn KOGAS (Hàn Quốc) và Tập đoàn 
Excelerate (Mỹ). ECV cũng đang hợp tác với 
Exelon (NASDAQ: EXC) – công ty sản xuất 
năng lượng sạch lớn nhất Mỹ - trong việc 
phát triển và vận hành dự án. Dự án có công 
suất thiết kế 3.600 MW với tổng vốn đầu tư 
4,2 tỷ USD dự án được đặt tại xã Tân Thành 
và Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 
Bình Thuận (gần mũi Kê Gà), đường dây 
truyền tải được nhà đầu tư đề xuất xây dựng 
và dự kiến toàn bộ dự án sẽ được hoàn 
thành vào năm 2028. 

Theo thông tin của nhà đầu tư và hồ sơ 
đã nộp, đây là dự án nhận được sự ủng hộ 
chính thức của Chính phủ Mỹ. Qua đó, đại 
sứ quán Mỹ đã 02 lần gởi công hàm tới Bộ 
Công Thương vào năm 2019. Ngoài ra, 
trong tháng 03/2020, công hàm riêng từ Thứ 
trưởng Bộ Thương Mại Mỹ cũng đã được 
chuyển đến lãnh đạo Bộ Công Thương. 
Tháng 07/2020, Bộ trưởng Bộ Năng Lượng 
Mỹ cũng đã gởi yêu cầu Phó thủ tướng 

Phạm Bình Minh ủng hộ việc nhanh chóng 
đưa dự án vào quy hoạch phát triển điện 
quốc gia hiện hành. 

Phối cảnh dự án nhà máy điện khí LNG Mũi Kê Gà 
với mô hình FSRU 

Theo kế hoạch, dự án chia làm 03 giai 
đoạn trong đó giai đoạn 1 với công suất 
1.200 MW dự kiến hoàn thành vào năm 
2024 với tổng chi phí khoảng 1,8 tỷ USD. 
Nguồn nguyên liệu LNG phục vụ sản xuất 
được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Theo hồ sơ 
nhà đầu tư đã nộp cho Bộ, banngành thì 
nguồn lực tài chính cho triển khai dự án đã 
sẵn sàng, ECV đã ký hợp đồng pháp lý với 
Deutsche Bank làm cố vấn tài chính và thu 
xếp cho khoản vay lên đến 1,5 tỷ USD cho 
giai đoạn 1 .  

“Với sự phát triển ổn định của ngành điện 
hơn 60 năm vừa qua và kinh nghiệm quản 
trị rủi ro của nhóm nhà đầu tư, chúng tôi cam 
kết thực hiện dự án theo đúng chủ trương 
của Chính phủ hiện nay và chia sẻ rủi ro của 
dự án tại Việt Nam thành những rủi ro tại 
những quốc gia hàng đầu khác trên thế giới 
thông qua các hợp đồng bảo hiểm”, đại diện 
phía ECV cho biết.  

Về hình thức đầu tư, phía các nhà đầu tư 
đề xuất dự án theo hình thức BOO (IPP) 
nhằm giảm yêu cầu về bảo lãnh chính phủ 
qua đó có thể đẩy nhanh tiến độ của dự án. 

Bên cạnh đó, vị trí khu vực bờ biển nhà 
đầu tư đã thỏa thuận với tỉnh Bình Thuận 
cho dự án LNG Mũi Kê Gà nằm trên cùng 
khu vực bờ biển với dự án điện gió ngoài 
khơi Thăng Long Wind nên theo đề xuất của 

C 
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đơn vị tư vấn thì cả 02 nhà máy khi đi vào 
hoạt động sẽ sử dụng chung hệ thống đấu 
nối vào trạm 500 kV.  

Kho nổi hóa khí ngoài khơi (FSRU) do Excelerate- 
thành viên nhóm đầu tư đã phát triển và đang vận 
hành tại Brazil 

Đánh giá về tầm quan trọng của dự án 
điện khí LNG Kê Gà trong phát triển kinh  tế 
xã hội của Bình Thuận ông Nguyễn Ngọc 
Hai- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng 
định – Dự án điện khi LNG Kê Gà là một dự 
án hết sức tiềm năng, dự án gồm một nhà 
máy điện khí và một kho cảng nổi cách bờ 
biển khoảng 5 km trên diện tích mặt biển 
khoảng 2 km2. Chúng tôi đã lắng nghe 03 lần 
và cũng đã thẩm định kiểm tra rất kỹ cả về 
vấn đề đất đai cũng như các vấn đề hàng 
hải, dân sinh trên bờ. Nếu dự án được đưa 
vào thực hiện sẽ giúp Bình Thuận phát huy 
được thế mạnh trong phát triển kinh tế xã 
hội, từng bước đưa Bình Thuận trở thành 
một Trung tâm năng lượng quốc gia. 

“Sau khi Thủ tướng chấp thuận dự án trên 
bổ sung vào quy hoạch, Bình Thuận sẽ phối 
hợp với các bộ ngành Trung ương để xem 
xét điều chỉnh các quy hoạch và điều chỉnh 
chiến lược phát triển kinh tế gắn kết với phát 
triển các lợi thế của địa phương để Bình 
Thuận trở thành Trung tâm năng lượng quốc 
gia tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế 

lâu dài và bền vững”, ông Nguyễn Ngọc Hai 
nhấn mạnh. 

Thiết kế hệ thống neo và hệ thống ống chìm cung 
cấp khí cho nhà máy điện từ FSRU 

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc 
phát triển nhiệt điện sử dụng nhiên liệu LNG 
được đánh giá là sạch và có hiệu suất rất 
cao, chi phí vận hành, bảo trì thấp hơn so 
với nhà máy nhiệt điện than; chế độ vận 
hành linh hoạt, có khả năng điều tần. Do đó, 
các ảnh hưởng của nhà máy đến môi 
trường, cảnh quan du lịch, an sinh xã hội 
được giảm thiểu và được kiểm soát chặt 
chẽ. 

Đến thời điểm hiện nay (23/7) và cuối 
năm 2020, Bình Thuận đã có trên 6.077 MW 
điện, năm 2019 Bình Thuận cũng đã sản 
xuất và đưa lên lưới quốc gia 26 tỷ kWh và 
phấn đấu năm 2020 con số này sẽ đạt 
32.000 kWh. 

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

 (ngày 31 tháng 7) 

https://congthuong.vn/binh-thuan-huong-
den-tro-thanh-trung-tam-nang-luong-quoc-

gia-141420.html 

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

BÌNH THUẬN KHÔNG ĐỂ CHỒNG LẤN, LÃNG PHÍ 
TRONG QUY HOẠCH 

hủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề 
nghị Bình Thuận cần tiếp tục làm tốt 
công tác quy hoạch, quản lý quy 
hoạch để không bị chồng lấn, lãng 
phí.  

Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc khi kết luận buổi 
làm việc trực tuyến ngày 23/7 với lãnh đạo 
chủ chốt tỉnh Bình Thuận. 
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì 
buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận. 

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các 
đại biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi 
nhận quyết tâm bảo đảm giải ngân 100% 
vốn đầu tư công trong năm nay của tỉnh Bình 
Thuận, bởi theo Thủ tướng, “hôm nay cũng 
là cuộc kiểm tra về giải ngân vốn đầu tư công 
của Bình Thuận”.  

Thủ tướng biểu dương, đây là cố gắng 
lớn của Bình Thuận mà các địa phương 
khác phải học tập. Đặc biệt, người đứng đầu 
Chính phủ nhấn mạnh: “Chính phủ, Thủ 
tướng luôn quan tâm, đồng hành với các 
đồng chí để tiếp tục thúc đẩy đổi mới, năng 
động, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi 
thế để phấn đấu đạt kết quả cao nhất, đóng 
góp đưa Bình Thuận giàu mạnh”. 

Ghi nhận các lợi thế so sánh trong phát 
triển của Bình Thuận, Thủ tướng cũng chia 
sẻ, Bình Thuận đang chịu ảnh hưởng lớn 
của khô hạn, triều cường xâm thực ở biển. 
Bên cạnh đó, hạ tầng kinh tế-xã hội chưa 

đồng bộ. Sự chồng lấn quy hoạch titan với 
quy hoạch khác là điểm nghẽn chưa được 
tháo gỡ kịp thời. 

Thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc yêu cầu tỉnh trước hết phải lo chống 
hạn, bảo đảm nước sinh hoạt cho người 
dân, bảo vệ mùa màng, cây ăn quả. Quan 
tâm thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng 
mắc, khơi thông điểm nghẽn cho phát triển. 

Đồng thời, cần tiếp tục làm tốt công tác 
quy hoạch, quản lý quy hoạch để không bị 
chồng lấn, lãng phí. Khâu quan trọng này 
cần được tỉnh tập trung, không để mâu 
thuẫn, gây thiệt hại lẫn nhau trong thời gian 
đến, đặc biệt là mâu thuẫn giữa khoáng sản 
và du lịch. 

Ngoài ra, phải chú ý hệ thống doanh 
nghiệp; xây dựng chính quyền số, thương 
mại điện tử; quản lý hiệu quả tài nguyên, đất 
đai, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao. Lưu ý tỉnh tổ chức tốt Đại hội 
Đảng sắp tới, Thủ tướng cũng đề nghị phát 
triển đồng bộ công nghiệp, nông nghiệp, 
nhất là công nghiệp chế biến; đưa ngành du 
lịch thực sự trở thành ngành kinh tế động 
lực, có thương hiệu trong khu vực. 

Hoàng Thư // 
https://baophapluat.vn.- 2020 

 (ngày 23 tháng 7) 

https://baophapluat.vn/thoi-su/thu-tuong-
binh-thuan-khong-de-chong-lan-lang-phi-

trong-quy-hoach-530764.html

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

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG SUẤT 
CHẤT LƯỢNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI BÌNH THUẬN 

hi cục TCĐLCL Bình Thuận đã hỗ trợ 
tổ chức 02 lớp đào tạo nâng cao năng 
suất chất lượng cho 02 doanh nghiệp 

về hướng dẫn tích hợp hệ thống tài liệu tiêu 
chuẩn ISO 13485:2016 vào HTQLCL theo 
tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Cải tiến năng 
lực kiểm tra chất lượng sản phẩm bằng 
MSA. 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Bình Thuận cho biết, trong tháng 7 đã cấp 5 
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 

chuẩn đối với các sản phẩm cọc bê tông ly 
tâm ứng lực trước, ống bê tông cốt thép 
thoát nước, cột điện bê tông cốt thép ly tâm, 
cốt liệu lớn cho bê tông, đá dăm, gạch 
terazo, ngoại thất, loại 2, lát trực tiếp trên lớp 
nền cho Công ty TNHH đầu tư Tân Hà. 

Chi cục đã tham mưu báo cáo về tình hình 
triển khai Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về 
nhãn hàng hóa; văn bản phối hợp liên Sở 
Tài chính, Khoa học và Công nghệ trình 
UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng Nghị 

C 
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quyết mức chi cụ thể của Khoản 1 Điều 5 
Thông tư số 27/2020/TT- BTC. 

Góp ý các dự thảo Kế hoạch triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 
26/5/2020; dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 
26/7/2019 của Bộ KH&CN; Dự án xây dựng 
Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất 
lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh 
hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xây dựng 
Kế hoạch về triển khai khảo sát chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đợt 
2/2020. 

Về công tác quản lý đo lường – thanh 
kiểm tra, thực hiện thanh tra 02 đơn vị kinh 
doanh điện sinh hoạt, kết quả không có vi 
phạm về đo lường. Báo cáo tình hình hoạt 
động chống buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả tháng 07/2020; báo cáo kết quả 
thực hiện “Quy chế phối hợp trong công tác 
thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh 
doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn 
tỉnh” trong 6 tháng đầu năm. 

Về hoạt động thông báo và hỏi đáp về 
hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), 
Chi cục biên tập, cập nhật 18 tin, bài về hoạt 
động quản lý của Chi cục và các thông tin có 
liên quan; gửi 10 tin hoạt động Chi cục để 
đăng tải trên website Sở. Hoàn thiện Bản tin 
điện tử TBT số 02/2020, đăng tải trên 
website Chi cục. 

Ảnh minh họa. 

Về hoạt động nâng cao năng suất chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề 
án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống 
truy xuất nguồn gốc, Chi cục hỗ trợ tổ chức 
02 lớp đào tạo nâng cao năng suất chất 
lượng cho 02 doanh nghiệp về hướng dẫn 
tích hợp hệ thống tài liệu tiêu chuẩn ISO 
13485:2016 vào HTQLCL theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2015 và Cải tiến năng lực kiểm tra 
chất lượng sản phẩm bằng MSA. 

Công tác chuẩn bị tổ chức 02 lớp đào tạo, 
tập huấn phổ biến Đề án triển khai, áp dụng 
và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 
đối tượng là các doanh nghiệp sản xuất kinh 
doanh sản phẩm thanh long và các sở ban 
ngành liên quan (đã tạm hoãn tổ chức do số 
lượng đơn vị đăng ký tham dự không 
đủ). Tham mưu Sở báo cáo kết quả tình hình 
thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị 
số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 07/CT-TTg giai 
đoạn 2016-2020 gửi Sở Kế hoạch và Đầu 
tư. 

Về hoạt động quản lý ISO hành chính 
công, thực hiện kiểm tra hoạt động xây 
dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống 
quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 
năm 2020 tại UBND các phường Thanh Hải, 
Mũi Né, các xã Thiện Nghiệp, Tiến Lợi thành 
phố Phan Thiết; UBND các xã Mương Mán, 
Hàm Cường và thị trấn Thuận Nam huyện 
Hàm Thuận Nam; UBND các xã Suối Kiết, 
Đức Phú huyện Tánh Linh; 31/31 UBND các 
xã, thị trấn đã hoàn thành việc xây dựng 
công bố HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2015 đúng tiến độ theo kế hoạch 
UBND tỉnh giao trong năm 2020. 

Về hoạt động sự nghiệp của Trung tâm kỹ 
thuật TC-ĐL-CL, hoàn thành công tác xét 
tuyển viên chức năm 2020. Phối hợp với Chi 
cục thực hiện kiểm định cân tại huyện Phú 
Quý và phối hợp Chi cục Thuế thực hiện việc 
dán tem niêm phong công tơ tổng cột đo 
xăng dầu ở các huyện; Thực hiện giá tay 
nghề nhân viên các chi tiêu Xyanua, Al, 
amoni chưng cất, nitơ, clorua, TSS, TDS, 
TS, Cr6+, chất hoạt động bề mặt  trong nước 
và nước thải; các chỉ tiêu Protein, 
ẩm,TVN,Tro, NaCl trong TACN. 

Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 773 
mẫu với 4796 chỉ tiêu phân tích; kiểm định 
5.768 lượt phương tiện đo. Thu sự nghiệp: 
3,3 tỷ/6,782 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch giao. 

Phát huy những kết quả đạt được trong 
tháng 7 năm 2020, Chi cục tiếp tục triển khai 
các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 năm 
2020, cụ thể:       

http://vietq.vn/quy-chuan-viet-nam-su-kien-286/
http://vietq.vn/kinh-doanh-c4/
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http://vietq.vn/tu-van-iso-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso-90012015-su-kien-287/
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Tiếp tục kiểm tra tình hình xây dựng, áp 
dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 
của các cơ quan trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về 
đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa 
năm 2020 theo kế hoạch được Giám đốc Sở 
phê duyệt; tiếp tục triển khai kế hoạch về 
khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

Xét chọn hồ sơ hỗ trợ nâng cao năng suất 
chất lượng cho doanh nghiệp trong năm 
2020; Thực hiện Bản tin TBT điện tử số 
03/2020. 

Gửi hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động thử 
nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP; 
tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện phục 
vụ đánh giá giám sát và mở rộng Cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà 
nước về an toàn thực phẩm của Cục 
QLCLNLS&TS – Bộ NNPTNT. 

Hà My // http://vietq.vn.- 2020  
(ngày 31 tháng 7) 

http://vietq.vn/day-manh-hoat-dong-dao-
tao-nang-cao-nang-suat-chat-luong-cho-

doanh-nghiep-tai-binh-thuan-s-31-
d176844.html

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

PHÓ THỦ TƯỚNG: ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, 
GỠ KHÓ DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG PHAN THIẾT 

ó 3 nút thắt, điểm nghẽn chính ảnh 
hưởng lớn đến phát triển kinh tế - 
xã hội tỉnh Bình Thuận. 

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Phan 
Thiết đã "giậm chân tại chỗ" trong nhiều năm 

Sáng 14/7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình 
Dũng chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành 
và UBND tỉnh Bình Thuận để tháo gỡ các 
vướng mắc trong việc giải ngân đầu tư công 
tại địa phương.  

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng 
Trịnh Đình Dũng nêu 3 nút thắt, điểm nghẽn 
ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh Bình Thuận. Trong đó, hạn chế về 
hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông là 
điểm nghẽn lớn nhất. 

Theo Phó Thủ tướng, là địa phương 
thuộc vùng duỵên hải Nam Trung Bộ, có rất 
nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế 
biển, nhưng Bình Thuận hiện gặp rất nhiều 
khó khăn về hạ tầng. Đường bộ chất lượng 

còn thấp, không đủ năng lực để nâng cao 
năng lực vận tải. Cảng hàng không Phan 
Thiết tuy đã được khởi công từ lâu nhưng 
chậm được triển khai vì còn nhiều vướng 
mắc về cơ chế, thủ tục.  

Thứ hai là nút thắt về quy hoạch. Theo 
Phó Thủ tướng, đây là nút thắt, vướng mắc 
vừa chủ quan, vừa khách quan của tỉnh Bình 
Thuận, từ đó hạn chế khả năng thu hút các 
nguồn lực đầu tư, không tạo ra được các 
sản phẩm, giá trị gia tăng thứ cấp trong quá 
trình đầu tư. 

Cũng do nút thắt về quy hoạch nên việc 
tái cấu trúc kinh tế, chuyển dịch kinh tế chưa 
thực hiện được do vướng quy hoạch. Trong 
đó, vướng mắc lớn nhất hiện nay của tỉnh là 
việc nhiều khu vực bị vướng quy hoạch khai 
thác titan, dự trữ khoáng sản nên không thể 
phát triển các dự án trên mặt.  

Trong khi đó, giá quặng titan trên thị 
trường hiện rất thấp, tồn kho lớn. Tại nhiều 
địa điểm quy hoạch khai thác mỏ titan hiện 
đang có lợi thế rất lớn về du lịch, dịch vụ, 
nếu được đầu tư sẽ mang lại hiệu quả kinh 
tế lớn hơn nhiều so với khai thác titan.  

Bên cạnh đó, như nhiều địa phương khác, 
Bình Thuận hiện cũng gặp rất nhiều khó 
khăn trong giải ngân đầu tư nói chung, đặc 
biệt là đầu tư công. Mặc dù tỉnh đã nỗ lực và 

C 
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có kết quả tích cực, nhưng vẫn chưa đạt yêu 
cầu.  

Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh tiếp tục quan 
tâm, bảo đảm các vấn đề an ninh, an toàn 
xã hội; phòng chống thiên tai, ứng phó với 
biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường…  

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (Ảnh: VGP) 

Từ đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình 
Thuận triển khai lập Quy hoạch tỉnh một 
cách chặt chẽ, khoa học, bảo đảm nguyên 
tắc phù hợp giữa các quy hoạch. Trên cơ sở 
quy hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai 
thực hiện, trong đó xác định rõ các công 
trình, dự  án ưu tiên để huy động nguồn vốn 
đầu tư.   

Tiếp thu ý kiến và báo cáo Phó Thủ 
tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Ngọc Hai cho biết, 5 năm qua, trong 
điều kiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc 
nhưng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình 
Thuận đã ra sức thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt nhiều kết 
quả tích cực. Trong đó, tỉnh đã đẩy mạnh 
các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, thu ngân 
sách vượt mục tiêu đề ra, văn hóa xã hội, an 
ninh chính trị được bảo đảm.  

Bình Thuận cũng là địa phương có nhiều 
dự án đầu tư công và từ nguồn vốn xã hội 
đang được đẩy nhanh tiến độ; đặc biệt, công 
tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định 
cư là điểm sáng.  

Mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19, năm 
2020, tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn 
vốn ngân sách tỉnh và vốn Trung ương hỗ 
trợ là 3.035 tỷ đồng, đã phân khai chi tiết cho 
các dự án đạt 2.430 tỷ đồng. Giá trị giải ngân 
6 tháng đầu năm 2020 là 937 tỷ đồng, đạt 
38,42% kế hoạch phân khai, cao hơn so với 
cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 giải 
ngân 856 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 30%).  

Bên cạnh đó, kinh tế - xã hội của tỉnh Bình 
Thuận vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn. Cơ 
sở hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất 
là giao thông đối ngoại và giao thông đối nội. 
Sự chồng lấn quy hoạch khoáng sản titan 
với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
khác đã và đang là điểm nghẽn chưa được 
tháo gỡ kịp thời, ảnh hưởng đến môi trường 
đầu tư của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng chưa 
vững chắc, chủ yếu dựa vào tăng vốn đầu 
tư, tái cơ cấu kinh tế còn chậm...  

Đối với những kiến nghị của tỉnh Bình 
Thuận, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, 
ngành phối hợp chặt chẽ cùng với tỉnh Bình 
Thuận để tháo gỡ những khó khăn liên quan 
đến cơ chế, thủ tục, bảo đảm giải ngân hết 
vốn đầu tư công đã bố trí cho địa phương. 

Cũng như đẩy nhanh tiến độ các dự án 
trọng điểm trên địa bàn như: Đường cao tốc 
Bắc Nam đoạn Phan Thiết - Vĩnh Hảo và 
Phan Thiết - Dầu Giây dài 160,3 km; hồ thuỷ 
lợi Sông Luỹ; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị 
đầu tư các dự án Cảng hàng không Phan 
Thiết; tháo gỡ vướng mắc do chồng lấn quy 
hoạch khai thác titan và dự trữ khoáng sản 
để phát triển các dự án trên mặt.  

Hạ An // https://bizlive.vn.- 2020 
 (ngày 15 tháng 7)  

https://bizlive.vn//kinh-te-dau-tu/pho-thu-
tuong-day-nhanh-giai-ngan-von-dau-tu-

cong-go-kho-du-an-cang-hang-khong-phan-
thiet-3548263.html 

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

ĐẨY NHANH XÂY DỰNG CAO TỐC VÀ SÂN BAY PHAN THIẾT 

ình Thuận hiện có ba nút thắt là hạ 
tầng giao thông, quy hoạch và giải 
ngân đầu tư công. 

Ngày 14-7, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận 
cho biết, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 
UBND tỉnh vừa có cuộc họp quan trọng với 
Chính phủ và các bộ ngành để tháo gỡ các 

B 

https://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/pho-thu-tuong-day-nhanh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-go-kho-du-an-cang-hang-khong-phan-thiet-3548263.html
https://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/pho-thu-tuong-day-nhanh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-go-kho-du-an-cang-hang-khong-phan-thiet-3548263.html
https://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/pho-thu-tuong-day-nhanh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-go-kho-du-an-cang-hang-khong-phan-thiet-3548263.html
https://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/pho-thu-tuong-day-nhanh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-go-kho-du-an-cang-hang-khong-phan-thiet-3548263.html
https://plo.vn/tags/IE5ndXnhu4VuIE5n4buNYyBIYWk=/nguyen-ngoc-hai.html
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vướng mắc trong việc giải ngân đầu tư công 
tại địa phương. 

3 nút thắt của Bình Thuận 

Tại cuộc họp vào sáng cùng ngày ở Hà 
Nội, ông Nguyễn Ngọc Hai cho biết, 5 năm 
qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, 
vướng mắc nhưng Bình Thuận đã đạt nhiều 
kết quả tích cực. Trong đó, tỉnh đã đẩy mạnh 
các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, thu ngân 
sách vượt mục tiêu đề ra, văn hóa xã hội, an 
ninh chính trị được bảo đảm.  

Tuy nhiên, KT-XH của tỉnh Bình Thuận 
vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn. Cơ sở hạ 
tầng còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là giao 
thông đối ngoại và giao thông đối nội. Sự 
chồng lấn quy hoạch khoáng sản titan với 
các quy hoạch phát triển KT-XH khác đã và 
đang là điểm nghẽn chưa được tháo gỡ kịp 
thời, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của 
tỉnh. Tốc độ tăng trưởng chưa vững chắc, 
chủ yếu dựa vào tăng vốn đầu tư. Tái cơ cấu 
kinh tế còn chậm...  

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng 
Trịnh Đình Dũng nêu rõ ba nút thắt, điểm 
nghẽn ảnh hưởng lớn đến phát triển KT-
XH của tỉnh Bình Thuận. 

Phối cảnh sân bay Phan Thiết 

Theo đó, hạ tầng giao thông là điểm 
nghẽn lớn nhất, cản trở Bình Thuận vươn 
lên. Là tỉnh có rất nhiều lợi thế phát triển kinh 
tế biển, nhưng Bình Thuận hiện gặp rất 
nhiều khó khăn về hạ tầng. Đường bộ chất 
lượng còn thấp, không đủ năng lực để nâng 
cao năng lực vận tải. Cảng hàng không 
Phan Thiết tuy đã được khởi công từ lâu 
nhưng chậm được triển khai vì còn nhiều 
vướng mắc về cơ chế, thủ tục. 

Nút thắt thứ hai về quy hoạch, hạn chế 
khả năng thu hút các nguồn lực đầu tư, 
không tạo ra được các sản phẩm, giá trị gia 
tăng trong quá trình đầu tư. Trong đó, vướng 
mắc lớn nhất hiện nay của tỉnh là việc nhiều 
khu vực bị vướng quy hoạch khai thác titan, 
dự trữ khoáng sản nên không thể phát triển 
các dự án khác. 

Trong khi đó, giá quặng titan trên thị 
trường hiện rất thấp, tồn kho lớn. Thực tế tại 
nhiều địa điểm quy hoạch titan có lợi thế rất 
lớn về du lịch, dịch vụ, nếu đầu tư sẽ mang 
lại hiệu quả kinh tế lớn hơn nhiều so với khai 
thác titan. 

Bình Thuận hiện cũng gặp rất nhiều khó 
khăn trong giải ngân đầu tư nói chung, đặc 
biệt là đầu tư công. Mặc dù tỉnh đã nỗ lực và 
có kết quả tích cực, nhưng vẫn chưa đạt yêu 
cầu. 

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Thuận 
triển khai lập Quy hoạch một cách chặt chẽ, 
khoa học, bảo đảm nguyên tắc phù hợp giữa 
các quy hoạch. Trên cơ sở quy hoạch, xây 
dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó 
xác định rõ các công trình, dự án ưu tiên để 
huy động nguồn vốn đầu tư. 

Tháo gỡ nút thắt về cơ chế 

Về những kiến nghị của tỉnh Bình Thuận, 
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối 
hợp chặt chẽ cùng với tỉnh Bình Thuận để 
tháo gỡ những khó khăn liên quan đến cơ 
chế, thủ tục, bảo đảm giải ngân hết vốn đầu 
tư công đã bố trí cho địa phương.  

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án 
trọng điểm trên địa bàn như: Đường cao tốc 
Bắc Nam đoạn Phan Thiết - Vĩnh Hảo và 
Phan Thiết - Dầu Giây dài 160,3 km, hồ thuỷ 
lợi Sông Luỹ. Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ 
chuẩn bị đầu tư dự án Cảng hàng không 
Phan Thiết. 

Được biết, Cảng hàng không Phan Thiết 
là 1 trong 15 cảng hàng không quốc nội trên 
toàn quốc, có quy mô cấp 4E, với vai trò vừa 
là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự 
(sân bay quân sự cấp I). Dự án có tổng vốn 
đầu tư 10.000 tỉ đồng. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, hiện nay địa 
phương đã hoàn thành công tác bồi thường, 

https://plo.vn/tags/IFRy4buLbmggxJDDrG5oIETFqW5n/trinh-dinh-dung.html
https://plo.vn/tags/IENhbyBU4buRYw==/cao-toc.html
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giải phóng mặt bằng toàn bộ mặt bằng sân 
bay 543 ha và đài dẫn đường xa 2,56 ha. 
Đồng thời, bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh tổ chức quản lý 399,96 ha và bàn giao 
145,6 ha diện tích đất khu hàng không dân 
dụng cho nhà đầu tư BOT. Nhà đầu tư hạng 
mục hàng không dân dụng đang khẩn 
trương hoàn tất các thủ tục để triển khai thi 
công công trình. 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 
hiện UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ Quốc 
phòng đã thống nhất các phương án bán 
đấu giá khu đất sân bay Nha Trang cũ, tạo 
nguồn kinh phí đầu tư xây dựng sân bay Phan 

Thiết ở tỉnh Bình Thuận. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 15 tháng 7) 

https://plo.vn/do-thi/day-nhanh-xay-dung-
cao-toc-va-san-bay-phan-thiet-924113.html 

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

ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH GIÚP GIẢI TOẢ CÔNG SUẤT 
CHO CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI 

ổng công ty Điện lực miền 
Nam (EVNSPC) vừa tổ chức đóng 
điện công trình Lộ ra 110kV trạm 

220kV Phan Rí 2 thuộc tỉnh Bình Thuận. Đây 
là công trình trọng điểm góp phần giải tỏa 
hết công suất cho các nhà máy điện mặt trời 
trong khu vực. 

Đại diện EVNSPC cho biết, Lộ ra 110kV 
trạm 220kV Phan Rí 2 là công trình góp phần 
chuyển tải công suất các dự án năng lượng 
tái tạo thông qua trạm 220 kV Phan rí 2 có 
công suất đặt 250 MVA và khả năng phát 
triển lên 500 MVA trong giai đoạn tới. 

 

Công trình đưa vào vận hành sẽ tạo điều 
kiện thuận lợi để các dự án năng lượng tái 
tạo trên địa bàn Bình Thuận đấu nối giải tỏa 
công suất lên lưới điện. Đặc biệt, hiện tại 
công trình đã giúp giải tỏa 100% công suất 
cho nhà máy điện mặt trời Bình An, Phan 
Lâm và Điện mặt trời Phong Phú, bổ sung 
nguồn điện đáng kể cho hệ thống điện quốc 
gia. 

Ông Nguyễn Hoàng Hưng - Tổng giám 
đốc Công ty CP Đầu tư điện mặt trời 
(Solarcom) - cho biết, với công suất 42 
MWp, sau khi đóng điện công trình Lộ ra 
110kV trạm 220kV Phan Rí 2, dự án Điện 
mặt trời Phong Phú sẽ được giải phóng 
100% công suất và tăng thêm nguồn thu 
khoảng 250 triệu đồng/ngày cho đơn vị. 
Tương tự, đại diện Nhà máy điện mặt trời 
Bình An chia sẻ, khi giải phóng 100% công 
suất phát ra, dự kiến sẽ tăng thêm nguồn thu 
cho nhà máy khoảng 200 triệu đồng. 

 

Ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Giám đốc 
Ban quản lý dự án Lưới điện miền Nam 
(EVNSPC) - thông tin: tính đến hết tháng 
5/2020, các nhà máy điện mặt trời đã đóng 
góp hơn 1,37 tỷ kWh trong cơ cấu sản lượng 
điện tiêu thụ tại 21 tỉnh thành phía Nam, 
tính từ Ninh Thuận đến Cà Mau. Bên cạnh 
việc tăng cường truyền tải tối đa công suất 
phát điện của các nhà máy điện mặt trời, 
công trình Lộ ra 110kV trạm 220kV Phan Rí 
2 hoàn thành đã góp phần hạn chế tình trạng 

T 

https://plo.vn/tags/IFPDom4gQmF5IFBoYW4gVGhp4bq_dA==/san-bay-phan-thiet.html
https://plo.vn/tags/IFPDom4gQmF5IFBoYW4gVGhp4bq_dA==/san-bay-phan-thiet.html
https://plo.vn/do-thi/day-nhanh-xay-dung-cao-toc-va-san-bay-phan-thiet-924113.html
https://plo.vn/do-thi/day-nhanh-xay-dung-cao-toc-va-san-bay-phan-thiet-924113.html
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quá tải cục bộ lưới điện truyền tải tại Bình 
Thuận. 

Theo ông Ngọc, trong thời gian tới, 
ngành điện miền Nam sẽ hoàn thành thêm 
các công trình đường dây 110kV tại 
Bình Thuận và Ninh Thuận theo đúng tiến 
độ, nhằm truyền tải hiệu quả nguồn năng 
lượng tái tạo bổ sung vào hệ thống điện. Tuy 
nhiên, để đẩy nhanh tiến độ các công trình, 

cần có sự đồng thuận, hỗ trợ từ các cấp 
chính quyền và người dân địa phương, đặc 
biệt là công tác giải phóng mặt bằng. 

Thế Vĩnh // https://congthuong.vn.- 2020 
(ngày 31 tháng 7) 

https://congthuong.vn/binh-thuan-dong-
dien-cong-trinh-giup-giai-toa-cong-suat-

cho-cac-nha-may-dien-mat-troi-
141292.html 

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

GRDP 06 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA BÌNH THUẬN VẪN TĂNG 
DÙ DỊCH COVID-19 VÀ HẠN HÁN 

 tháng đầu năm 2020, tình hình 
kinh tế - xã hội của Bình 
Thuận chịu nhiều tác động nặng 

nề từ dịch COVID-19 và khô hạn trên diện 
rộng. Nhưng số liệu thống kê cho thấy, tổng 
sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 06 tháng đầu 
năm 2020 tăng 2,81%. 

 

Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận cho biết, 
tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 
2020 của tỉnh diễn ra trong bối cảnh có nhiều 
bất lợi, sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng 
bởi nắng hạn, đặc biệt là dịch COVID-19 đã 
bùng phát và ảnh hưởng trực tiếp đến đời 
sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Trước những tác động tiêu cực này, trong 
06 tháng đầu năm 2020, tổng sản phẩm nội 
tỉnh (GRDP) ước tính tăng 2,81% so với 
cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng thấp 
nhất tính theo giai đoạn 06 tháng trong vòng 
04 năm trở lại đây. Tuy nhiên, đánh giá một 
cách tích cực, đây là một mức tăng trưởng 
khá trong bối cảnh nền kinh tế cả nước và 
toàn thế giới đang gánh chịu tác động nặng 
nề của đại dịch COVID-19.   

  

Hạn hán nghiêm trọng cũng là một trong những 
tác nhân chính ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng 
kinh tế của tỉnh Bình Thuận. 

Nghành Công nghiệp là điểm sáng trong giai 

đoạn khó khăn  

Sau dịch COVID-19, để khôi phục nền 
kinh tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
kịp thời có những giải pháp đồng bộ để tháo 
gỡ khó khăn, khôi phục nền kinh tế như: thúc 
đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đôn đốc triển 
khai, đẩy nhanh tiến độ thi công các công 
trình trọng điểm, quan trọng, bức xúc và các 
dự án lớn để tạo đột phá khai thác tiềm năng 
lợi thế, thu hút mạnh mẽ đầu tư trên địa bàn.  

Trong 06 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư 
thực hiện toàn xã hội đạt 13.518,7 tỷ đồng, 

06 

https://congthuong.vn/binh-thuan-dong-dien-cong-trinh-giup-giai-toa-cong-suat-cho-cac-nha-may-dien-mat-troi-141292.html
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tăng 6,72% so với cùng kỳ năm trước; trong 
đó vốn ngân sách nhà nước đạt 1.410,8 tỷ 
đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. 

06 tháng còn lại của năm 2020, Bình 
Thuận dự kiến 02 kịch bản tăng trưởng. 
Theo đó, Bình Thuận tin tưởng, kịch bản 
tăng trưởng GRPD 06 tháng cuối năm 2020 
tăng 6,04% hoàn toàn có khả năng đạt được 
nhờ những giải pháp phục hồi nền kinh tế, 

hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó 
khăn, khơi thông dòng chảy nền kinh tế của 
tỉnh, duy trì mức tăng trưởng ổn định. 

Đình Thu – Minh Trường // 
https://baophapluat.vn.- 2020  

(ngày 2 tháng 7) 

https://baophapluat.vn/kinh-te/grdp-06-
thang-dau-nam-cua-binh-thuan-van-tang-
du-dich-covid19-va-han-han-527166.html 

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

THỦ TƯỚNG HOAN NGHÊNH BÌNH THUẬN CAM KẾT 
GIẢI NGÂN 100% VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 

heo Thủ tướng, đây là điều rất đáng 
biểu dương mà các địa phương khác 
cần học tập thay vì “bàn lùi” trước khó 

khăn. 

Sáng nay (23/7), tại trụ sở Chính phủ, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng lãnh 
đạo một số bộ, ngành làm việc trực tuyến với 
lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ tại buổi làm việc 

Theo báo cáo của tỉnh, nửa đầu năm nay, 
kinh tế của tỉnh Bình Thuận tăng trưởng 
3,81%. Nổi bật nhất là giá trị sản xuất công 
nghiệp đạt hơn 17.200 tỷ đồng, đây là trụ cột 
cũng là động lực tăng trưởng kinh tế của 
tỉnh. Khó khăn nhất là tác động của dịch đối 
với ngành du lịch, thương mại và xuất khẩu. 
Lượng khách du lịch giảm 46%, doanh thu 
giảm hơn 37%.   

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, 
lãnh đạo tỉnh cho biết, đến ngày 21/7 đã giải 
ngân hơn 42% vốn kế hoạch. Về các công 
trình trọng điểm của Trung ương trên địa 
bàn, tỉnh cho biết, đã tập trung vào đường 
cao tốc Bắc – Nam đi qua Bình Thuận, dài 

hơn 160 km. Đến nay, đã giao mặt bằng cho 
Ban quản lý dự án đạt 93% và giải ngân 
71%. Tỉnh khẳng định cuối tháng 8/2020 có 
thể giao mặt bằng để khởi công 2 đoạn cao 
tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Phan Thiết – 
Vĩnh Hảo. 

Cam kết hoàn thành giải ngân 100% vốn 
đầu tư công năm nay, Bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, để có 
tiền phục vụ đầu tư công là một việc khó, 
nhưng khi đã có tiền mà không giải ngân 
được thì tỉnh Bình Thuận sẽ có lỗi lớn với 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nhân 
dân tỉnh nhà.   

Thủ tướng kết luận buổi làm việc 

Sau khi các bộ, ngành phát biểu ý kiến, 
kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc đánh giá cao tỉnh bảo đảm giải ngân 
100% vốn đầu tư công trong năm nay, nhấn 
mạnh đây là cố gắng lớn của Bình Thuận mà 
các địa phương khác phải học tập, “chứ 
không phải cứ bàn lùi”. 

"Là một trung tâm du lịch, tỉnh đã phòng 
chống dịch tích cực, trách nhiệm, hạn chế tối 

T 
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đa lây lan ra cộng đồng. Tỉnh cũng phấn đấu 
quyết liệt, nếu như GRDP năm 2019 đứng 
32/63 tỉnh thành thì 6 tháng đầu năm vươn 
lên đứng thứ 18/63 tỉnh thành. Chỉ tiêu thu 
ngân sách vượt kế hoạch và năm nay phấn 
đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch các chỉ 
tiêu kinh tế xã hội. Đây là trung tâm du lịch 
cả nước nên những chỉ tiêu đó không thay 
đổi là cố gắng rất lớn, các tỉnh phải học tập. 
Các địa phương báo cáo tăng trưởng âm do 
sụt giảm dịch vụ, du lịch, nhưng Bình Thuận, 
Mũi Né không phải là du lịch?!", Thủ tướng 
nêu rõ. 

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, trước 
hết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu 
Bình Thuận lo chống hạn, bảo đảm nước 
uống cho người dân, bảo vệ mùa màng, cây 
ăn quả, vì đây là thời điểm đang hạn hán. 
Cần tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, 
quản lý quy hoạch để không bị chồng lấn, 
lãng phí. Tỉnh cần tập trung khâu quan trọng 
này, không để mâu thuẫn, gây thiệt hại lẫn 
nhau trong thời gian đến, nhất là mâu thuẫn 
giữa khoáng sản và du lịch.  

Cùng với đó, tỉnh cần tập trung lo đại hội 
Đảng bộ tỉnh nhưng đồng thời tập trung thực 

hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, 
Chính phủ; rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ 
nhiệm kỳ 2015-2020, quyết tâm phấn đấu để 
hoàn thành các nhiệm vụ trong bối cảnh khó 
khăn, đóng góp xây dựng đất nước. 

Phát triển đồng bộ công nghiệp, nông 
nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến; phát 
triển mạnh du lịch, đưa ngành này thực sự 
trở thành ngành kinh tế động lực, có thương 
hiệu trong khu vực. Trong phát triển, chú ý 
hệ thống doanh nghiệp; quản lý hiệu quả tài 
nguyên, đất đai, chú trọng phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao. Xây dựng chính 
quyền số, thương mại điện tử.  

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh tổ chức tốt 
Đại hội Đảng./. 

Vũ Dũng // https://vov.vn.- 2020 
(ngày 23 tháng 7) 

https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-hoan-
nghenh-binh-thuan-cam-ket-giai-ngan-100-

von-dau-tu-cong-1073781.vov 

 

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

TỈNH BÌNHTHUẬN KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN 
ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI LA GÀN TRỊ GIÁ HÀNG TỶ ĐÔ LA MỸ 

gày 22-7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận cùng với tập đoàn 
Copenhagen Infrastructure Partners 

(CIP), thay mặt Quỹ Thị trường Mới I, cùng 
với Asiapetro và Novasia Energy, đã ký Biên 
bản ghi nhớ (MOU) phát triển dự án điện gió 
ngoài khơi La Gàn, tỉnh Bình Thuận, với tổng 
công suất lên đến 3,5 GW. 

Lễ ký kết được diễn ra tại Diễn đàn cấp 
cao về Năng lượng Việt Nam năm 2020 
dưới sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo cấp 
cao thuộc các cơ quan bộ ban ngành Trung 
ương và khối cộng đồng doanh nghiệp.   

Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn với 
công suất tiềm năng lên đến 3,5 GW có thể 
nói là một trong những dự án điện gió ngoài 
khơi quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam. Dự 
án có thể nâng cao vị thế của Việt Nam trong 
lĩnh vực năng lượng tái tạo trong khu vực 

cũng như trên thế giới. Bên cạnh đó, với 
công suất dự kiến 3,5 GW, dự án điện gió 
ngoài khơi La Gàn cũng  sẽ mang lại cho 
Việt Nam cơ hội tiếp cận nền công nghệ điện 
gió hiện đại và tiên tiến nhất, đồng thời hỗ 
trợ Việt Nam chuyển đổi thành một quốc gia 
có hệ thống điện với tỷ lệ tích hợp năng 
lượng tái tạo cao và phát thải carbon thấp 

Tại lễ ký kết, ông Kim Højlund 
Christensen- Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam 
cho rằng, Việt Nam có đến 160 GW tiềm 
năng điện gió ngoài khơi có thể khai thác 
nhờ các phát hiện từ dự án hợp tác giữa Cục 
Năng lượng Đan Mạch và Cục Điện lực và 
Năng lượng tái tạo Việt Nam. Chính điều này 
đã đưa Việt Nam lên vị trí hàng đầu trong 
danh sách các thị trường điện gió ngoài khơi 
tiềm năng. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ cần học 
hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các nước 

N 
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khác để có thể gặt hái được những lợi ích 
mà điện gió ngoài khơi mang lại. 

Toàn cảnh lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) phát 
triển dự án điện gió ngoài khơi La Gàn, tỉnh Bình 
Thuận. Ảnh: ĐSQ Đan Mạch 

“Từ năm 1991, Đan Mạch đã phát triển dự 
án điện gió ngoài khơi đầu tiên trên thế giới, 
và chúng tôi tự hào là quốc gia dẫn đầu đầu 
thế giới trong lĩnh vực này. Chúng tôi mong 
muốn tiếp tục được chia sẻ những kiến thức, 
bí quyết và công nghệ tiên tiến của chúng tôi 
với Việt Nam để hỗ trợ Việt Nam trong công 
cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh với 
chi phí hiệu quả nhất”, Đại sứ Đan Mạch 
nhấn mạnh. 

Là nhà đầu tư và phát triển dự án hàng 
đầu thế giới trong lĩnh vực điện gió ngoài 

khơi, Copenhagen Insfrastructure Partners 
đã huy động được hơn 10 tỷ USD từ các quỹ 
chuyên đầu tư vào các dự án năng lượng tái 
tạo, bao gồm cả quỹ mới nhất CI IV, tổ chức 
được kỳ vọng sẽ trở thành quỹ dành cho các 
dự án năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới. 
Với Quỹ Thị trường Mới I, CIP đặc biệt 
hướng vào các nền kinh tế mới đang phát 
triển nhanh, mà trọng tâm hiện tại chính là 
thị trường Việt Nam. 

Với chi phí vốn ước tính lên tới 10 tỷ USD, 
dự án được hy vọng sẽ tạo ra nguồn thu 
nhập và việc làm đáng kể cho cả tỉnh Bình 
Thuận và Việt Nam. Sự hợp tác thành công 
giữa CIP, Asiapetro, Novasia Energy và tỉnh 
Bình Thuận trong dự án này cũng có thể sẽ 
là tiền đề để thu hút các nhà đầu tư nước 
ngoài khác vào các dự án gió ngoài khơi tại 
Việt Nam. 

Duy Linh //  
https://phapluatxahoi.vn.- 2020 

 (ngày 22 tháng 7) 

https://phapluatxahoi.vn/tinh-binhthuan-
ky-ket-bien-ban-ghi-nho-phat-trien-du-an-
dien-gio-ngoai-khoi-la-gan-tri-gia-hang-ty-

do-la-my-202310.html 

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

YÊU CẦU KHAI THÁC HẢI SẢN HỢP PHÁP ĐỐI VỚI TẤT CẢ 
CÁC LOẠI TÀU ĐÁNH BẮT TRÊN BIỂN 

hiệm vụ quan trọng này là yêu cầu 
của ông Lê Tuấn Phong Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận tại cuộc họp 

với các địa phương vùng biển trong tỉnh về 
tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp 
phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh 
6 tháng đầu năm 2020. 

Ngày 14/7, Ban chỉ đạo chống khai thác 
hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 
không theo quy định (IUU) tỉnh Bình Thuận 
tổ chức họp trực tuyến Báo cáo của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
(NN&PTNT) cho biết, 6 tháng đầu năm 
2020, cấp ủy, chính quyền các địa phương 
vùng biển và các ngành chức năng như Biên 
phòng, Công an, Sở NN&PTNT đã tích cực, 
chủ động và quyết liệt triển khai nhiều giải 
pháp, nhất là công tác tuyên truyền, quán 

triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và 
của tỉnh, qua đó đã tạo chuyển biến quan 
trọng về mặt nhận thức, ý thức chấp hành 
pháp luật của ngư dân. 

Và kết quả cho thấy, liên tục từ đầu tháng 
7/2019 cho đến nay, trên địa bàn tỉnh không 
có tàu cá, ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng 
biển nước ngoài. Việc triển khai lắp đặt thiết 
bị giám sát hành trình (VMS) cho tàu cá 
được tiến hành quyết liệt. 

Tính đến ngày 08/7/2020, toàn tỉnh Bình 
Thuận có 1.584 tàu cá thực hiện lắp đặt 
VMS, đạt 82,15%. Số thuyền nghề giã cào 
bay đã lắp đặt VMS là 83 tàu cá, đạt 80%. 
Bên cạnh đó, nhờ tập trung chỉ đạo các biện 
pháp quản lý, kiểm soát nên hoạt động giám 
sát sản lượng, xác nhận nguồn gốc thủy sản 
từ khai thác đạt một số kết quả bước đầu. 

N 
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Toàn cảnh cuộc họp. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Quản 
lý tại các cảng cá Phan Thiết, La Gi, Phan Rí 
Cửa đã thu được 749 nhật ký khai thác trên 
tổng số 2.464 lượt tàu cập cảng. Ban Quản 
lý cảng cá Phan Thiết cấp 13 giấy xác nhận 
nguồn gốc thủy sản từ khai thác cho gần 260 
tấn hải sản. Chi cục Thủy sản đã kiểm tra 
thông tin, thẩm định hồ sơ và thực hiện cấp 
52 Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản 
khai thác cho 3 doanh nghiệp trong tỉnh với 
trên 1.200 tấn hải sản các loại. 

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Lê Tuấn Phong 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết 
quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, giải 
pháp phòng, chống khai thác IUU trên địa 
bàn tỉnh thời gian qua. Trong thời gian tới, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở 
ngành liên quan, các chính quyền địa 
phương xác định nhiệm vụ phòng, chống 
khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu; tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu 
quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống 
khai thác IUU trên địa bàn. 

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên tuyền sâu rộng đến cơ sở, nhất là các 
địa bàn trọng điểm nghề cá, cộng đồng dân 
cư nhằm nâng cao nhận thức chấp hành 
pháp luật phòng, chống khai thác IUU, trong 
đó lưu ý tập trung vào tuyên truyền sự cần 
thiết và mức xử phạt đối với việc ra vào cảng 
không khai báo, không ghi và nộp nhật ký 
khai thác. 

Cùng với đó, Thủ trưởng, người đứng 
đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải 
nâng cao trách nhiệm, triển khai đầy đủ các 
chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống khai 
thác IUU; tập trung rà soát các tồn tại, hạn 
chế, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện ở cơ sở để kịp thời chấn chỉnh trong 
quá trình thực hiện nhằm tiếp tục không để 
tàu cá, ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển 
nước ngoài. 

Ông Lê Tuấn Phong Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận phát biểu ý kiến chỉ đạo. 

Giao Sở NN&PTNT- cơ quan thường trực 
Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh khẩn 
trương rà soát lại danh sách tàu cá phải lắp 
đặt VMS, từ đó kiên quyết yêu cầu các tàu 
cá chưa lắp đặt phải lắp đặt xong trước ngày 
30/8/2020. Chỉ đạo lực lượng thanh tra thủy 
sản phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh thường 
xuyên kiểm tra, kiểm soát tại cửa biển, khu 
vực neo đậu, cảnh cáo nghiêm khắc mức 
phạt, kiên quyết không cho tàu cá chưa lắp 
đặt VMS xuất bến đi biển. Đồng thời, tuần 
tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các thuyền 
nghề giã cào bay khai thác trái phép trong vụ 
cá Nam, không để phức tạp, gây bức xúc 
trong ngư dân. 

Riêng đối với các địa phương vùng biển 
cần phải triển khai, sắp xếp, tái cơ cấu lại 
khai thác hải sản tại địa phương; chỉ đạo 
chính quyền cấp xã rà soát, xác định trường 
hợp hành nghề bất hợp pháp, thông báo cho 
cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý kịp 
thời. Chủ động phối hợp các cơ quan chức 
năng làm tốt công tác tuyên truyền, đối thoại, 
giải quyết kiến nghị của ngư dân, không để 
phát sinh điểm nóng trên địa bàn. 

Ngọc Hiếu // 
https://www.phapluatplus.vn.- 2020 

(ngày 15 tháng 7) 

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-
hoi/binh-thuan-yeu-cau-khai-thac-hai-san-
hop-phap-doi-voi-tat-ca-cac-loai-tau-danh-

bat-tren-bien-d129486.html

 

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/binh-thuan-yeu-cau-khai-thac-hai-san-hop-phap-doi-voi-tat-ca-cac-loai-tau-danh-bat-tren-bien-d129486.html
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/binh-thuan-yeu-cau-khai-thac-hai-san-hop-phap-doi-voi-tat-ca-cac-loai-tau-danh-bat-tren-bien-d129486.html
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/binh-thuan-yeu-cau-khai-thac-hai-san-hop-phap-doi-voi-tat-ca-cac-loai-tau-danh-bat-tren-bien-d129486.html
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/binh-thuan-yeu-cau-khai-thac-hai-san-hop-phap-doi-voi-tat-ca-cac-loai-tau-danh-bat-tren-bien-d129486.html
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HOA PHƯỢNG ĐỎ: 
RÈN LUYỆN - SẺ CHIA - TRƯỞNG THÀNH 

áng 19/7, tại trường THPT Hùng 

Vương, huyện Đức Linh, Tỉnh đoàn 

Bình Thuận tổ chức Lễ ra quân 

Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ 

năm 2020. 

Tham dự chương trình có đồng chí Lâm 

Hồng Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ 

tịch Hội đồng Đội tỉnh; đồng chí Lê Văn 

Toàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đức 

Linh; đồng chí Ngô Ngọc Hội - Phó Ban 

Tuyên giáo huyện uỷ; Ban Giám hiệu các 

trường THPT trên địa bàn huyện Đức Linh 

và 350 đoàn viên, thanh niên, học sinh. 

ĐVTN thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng 

Trong khuôn khổ chương trình, Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng: 10 

chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn; 10 suất học bổng trị giá 10 

triệu đồng; trao tặng công trình khu vui 

chơi cho thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng. 

Ngay sau lễ ra quân, đồng chí Lâm 

Hồng Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ 

tịch Hội đồng Đội tỉnh cùng các bạn ĐVTN 

trong đội tình nguyện Chiến dịch Hoa 

phượng đỏ đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt 

Nam anh hùng, gia đình chính sách. Đồng 

thời, tổ chức sinh hoạt thiếu nhi; Tập huấn, 

tư vấn tâm lý tình yêu tuổi học trò cho học 

sinh THPT, tổ chức hành trình về nguồn. 

 

Tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn 

 
Tập huấn, tư vấn tâm lý tình yêu tuổi học trò cho 

học sinh THPT 

Chiến dịch Hoa phượng đỏ là hoạt động 

nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình 

nguyện của lực lượng đoàn viên, học sinh, 

giáo viên trẻ trong các trường Trung học 

phổ thông, Trung cấp nghề; tạo môi trường 

cho đoàn viên, học sinh, giáo viên trẻ tham 

gia lao động thực tiễn, tìm hiểu phong tục, 

tập quán, lịch sử, địa lý của địa phương 

qua đó củng cố, bổ sung kiến thức, tích lũy 

S 
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kinh nghiệm sống, kỹ năng thực hành xã 

hội. 

Tin chắc rằng Chiến dịch tình nguyện 

Hoa phượng đỏ với nhiều hoạt động, 

phong trào, những ý tưởng mới, hiệu quả 

sẽ tạo sức lan tỏa sâu rộng cho phong trào 

thanh niên tình nguyện, góp phần làm nên 

thành công chung cho Chiến dịch Thanh 

niên tình nguyện hè tỉnh Bình Thuận năm 

2020. 

Quỳnh Trân // 

http://doanthanhnien.vn.- 2020 

 (ngày 20 tháng 7) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoa-

phuong-do/chien-dich-tinh-nguyen-hoa-

phuong-do-ren-luyen---se-chia---truong-

thanh

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

HƠN 200 TRIỆU ĐỒNG GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN VỤ TAI NẠN 
Ở BÌNH THUẬN 

goài số tiền bạn đọc gửi hỗ trợ, một 
nữ doanh nhân đã hỗ trợ 50 triệu 
đồng trong hai năm và tài trợ học phí 

cho con một nạn nhân đến đại học. 

Đến 8 giờ sáng 23-7, đã có gần 180 triệu 
đồng của những tấm lòng từ tâm trong, 
ngoài nước gửi và nhờ PV Báo Pháp luật 
TPHCM chuyển đến giúp đỡ  gia đình các 
nạn nhân tử vong trong vụ TNGT thảm khốc 
tại Hàm Tân, Bình Thuận hôm 21-7 vừa qua. 

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận (bìa trái) thăm hỏi các nạn nhân bị thương 
trong vụ TNGT thảm khốc. Ảnh: BPN 

Số tiền này sẽ được đại diện báo Pháp 
luật TPHCM phối hợp với chính quyền xã 
Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc trao tận 
tay một số gia đình nạn nhân có hoàn cảnh 
khó khăn. 

Ngoài số tiền trên, thông qua Pháp luật 
TPHCM, một nữ doanh nhân ở TP.HCM 
cũng đã làm thủ tục mở một sổ tiết kiệm 50 
triệu đồng để mỗi tháng trích ra 2 triệu đồng 

trong vòng hai năm, giúp đỡ gia đình nạn 
nhân Nguyễn Thị Chín. 

Trong số sáu nạn nhân ở Hàm Đức tử 
vong trong vụ TNGT, gia cảnh của gia đình 
chị Chín được xem là bi đát nhất. Chị Chín 
mất đi để lại hai con nhỏ 10 tuổi và 1 tuổi 
cùng mẹ già 78 tuổi.  

Ngoài sổ tiết kiệm 50 triệu đồng, nữ 
doanh nhân nói trên cũng quyết định tài trợ 
học phí cho con gái chị Chín đang học lớp 5 
đến khi vào đại học. 

Hai đứa con nhỏ chị Chín đã sớm mồ côi. Ảnh: PN 

Như PLO đã thông tin, rạng sáng ngày 
21-7, xe khách loại 16 chỗ 86B- 010.87 chở 
14 người lưu thông theo hướng TP Phan 
Thiết đi TP.HCM. Hành khách trên xe chủ 
yếu ngụ xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc đón 
xe vào TP.HCM sớm để khám bệnh. 

Tuy nhiên khi đi được khoảng hơn 60 km, 
đến Km 1767 Quốc lộ 1, xã Tân Đức, huyện 
Hàm Tân thì xe khách đã đâm trực diện vào 

N 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoa-phuong-do/chien-dich-tinh-nguyen-hoa-phuong-do-ren-luyen---se-chia---truong-thanh
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoa-phuong-do/chien-dich-tinh-nguyen-hoa-phuong-do-ren-luyen---se-chia---truong-thanh
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoa-phuong-do/chien-dich-tinh-nguyen-hoa-phuong-do-ren-luyen---se-chia---truong-thanh
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoa-phuong-do/chien-dich-tinh-nguyen-hoa-phuong-do-ren-luyen---se-chia---truong-thanh
https://plo.vn/tags/IFRo4bqjbSBLaOG7kWM=/tham-khoc.html
https://plo.vn/tags/IE7hu68gRG9hbmggTmjDom4=/nu-doanh-nhan.html
https://plo.vn/tags/IE5ndXnhu4VuIFRo4buLIENow61u/nguyen-thi-chin.html
https://plo.vn/tags/IFROR1Q=/tngt.html
https://plo.vn/tags/IFRp4bq_dCBLaeG7h20=/tiet-kiem.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 7 năm 2020                           __             -37- 
 

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

ô tô tải 79N-0315 do tài xế Phan Thanh Tùng 
(29 tuổi, ngụ TP Cam Ranh, Khánh Hòa) 
điều khiển đang chạy ngược chiều. 

Cú va đập rất mạnh khiến cho chiếc xe 
khách văng sang bên phải quay ngược đầu 
lại và lao xuống lề đường. Sáu nạn nhân trên 
xe khách thiệt mạng tại chỗ, hai nạn nhân 

khác chết trên đường cấp cứu và bảy nạn 
nhân đang được chữa trị tại bệnh viện. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 23 tháng 7) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/hon-200-
trieu-dong-giup-do-nan-nhan-vu-tai-nan-o-

binh-thuan-925870.html 

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

KHÁM BỆNH VÀ CẤP THUỐC CHO 500 CỰU BINH TRƯỜNG SƠN 
Ở BÌNH THUẬN 

ây là “Chương trình y tế xanh 290” 
do Hội Chữ thập đỏ Bình Thuận 
phối hợp với Quỹ Doanh nhân vì 

cộng đồng và Đoàn Bác sĩ Tâm Việt tổ 
chức. 

Chiều 10/7, tại Bệnh xá Phòng Hậu cần- 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận, hơn 
500 cựu chiến sĩ Trường Sơn (Bộ đội 
Trường Sơn) TP Phan Thiết được khám 
bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Đây là 
“Chương trình y tế xanh 290” do Hội Chữ 
thập đỏ Bình Thuận phối hợp với Quỹ 
Doanh nhân vì cộng đồng và Đoàn Bác sĩ 
Tâm Việt tổ chức. 

Một cựu binh đang được tư vấn về bệnh tình. 

Với thông điệp “Chia sẽ ân tình với 
người có công” các y bác sĩ trong đoàn đã 
thăm khám, chỉ định và cấp phát thuốc 
miễn phí cho các cựu binh Trường Sơn. 
Những cựu binh này đều đã tuổi cao sức 
yếu nên rất vui và yên tâm khi được y bác 
sĩ đến tận địa bàn sinh sống để khám chữa 
bệnh. 

Cùng với được tư vấn khám chữa bệnh, 
các cựu binh còn được tham gia chợ đồng 
quê giá 0 đồng, nhận những phần quà là 
những nhu yếu phẩm và sữa từ các đơn vị 
đồng hành. 

Bác sĩ Hồ Hoàng Tuấn - Trưởng Đoàn 
Bác sĩ Tâm Việt cho biết, đoàn có 35 người 
là những bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên 
y tế đang công tác và sinh sống tại TPHCM 
đã mang theo một số thiết bị y tế, thuốc… 
đi khám bệnh, xét nghiệm và cấp thuốc 
bệnh lý thông thường miễn phí. Những 
ngày tiếp theo, đoàn sẽ cùng “Chương 
trình y tế xanh 290” khám bệnh, cấp thuốc 
cho 500 người nghèo tại xã Hàm Cần, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận./. 

 
Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2020  

(ngày 10 tháng 7) 

https://vov.vn/xa-hoi/kham-benh-va-
cap-thuoc-cho-500-cuu-binh-truong-son-

o-binh-thuan-1069418.vov

 
 
 
 

Đ 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/hon-200-trieu-dong-giup-do-nan-nhan-vu-tai-nan-o-binh-thuan-925870.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/hon-200-trieu-dong-giup-do-nan-nhan-vu-tai-nan-o-binh-thuan-925870.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/hon-200-trieu-dong-giup-do-nan-nhan-vu-tai-nan-o-binh-thuan-925870.html
https://vov.vn/xa-hoi/kham-benh-va-cap-thuoc-cho-500-cuu-binh-truong-son-o-binh-thuan-1069418.vov
https://vov.vn/xa-hoi/kham-benh-va-cap-thuoc-cho-500-cuu-binh-truong-son-o-binh-thuan-1069418.vov
https://vov.vn/xa-hoi/kham-benh-va-cap-thuoc-cho-500-cuu-binh-truong-son-o-binh-thuan-1069418.vov
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KHỞI ĐỘNG LỄ HỘI KATÊ TẠI DI TÍCH THÁP PÔ SAH INƯ 
NĂM 2020 

ễ hội Katê Bình Thuận năm 2020 sẽ 
diễn ra trong 2 ngày (từ 15 - 16/10) tại 
di tích tháp Pô Sah Inư (phường Phú 

Hài, Tp. Phan Thiết) với nhiều phần lễ truyền 
thống và phần hội độc đáo mang đậm văn 
hóa dân gian Chăm. 

 

Với ý nghĩa vừa bảo tồn, gìn giữ, phát huy 
di sản văn hóa dân tộc đáp ứng nhu cầu 
hưởng thụ văn hóa của nhân dân và du 
khách, vừa quảng bá những nét đẹp truyền 
thống quý giá đến du khách trong và ngoài 
nước, Lễ hội Katê năm 2020 gồm: nghi lễ 
Tống ôn do các chức sắc người Chăm 
Bàlamôn (Hàm Thuận Bắc) thực hiện và 
nghi lễ cúng Cầu an do các chức sắc tôn 
giáo người Chăm Bàni (Hàm Thuận Bắc) 
thực hiện tại tháp chính (tháp A). Lễ chính 
diễn ra vào sáng 16/10 (1/7 Chăm lịch) với 
nghi thức khai mạc và nghi lễ Nghinh rước 
trang phục nữ thần Pô Sah Inư lên tháp 

chính. Tiếp theo là nghi lễ Mở cửa tháp, Tắm 
bệ thờ Linga - Yoni, Mặc trang phục và Đại 
lễ cúng tạ ơn nữ thần Pô Sah Inư và các vị 
thần tại tháp chính. 

Phần hội sẽ diễn ra liên tục trong 2 ngày 
với các hoạt động như hội thi giã gạo, thổi 
kèn Saranai, hội thi Trưng bày và trang trí lễ 
vật trên Thônla và Cổ bồng để dâng tế nữ 
thần Pô Sah Inư, chương trình giao lưu văn 
nghệ diễn ra vào tối 15/10 do Đội văn nghệ 
dân gian Chăm các huyện Tuy Phong, Bắc 
Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, 
Hàm Tân và Tánh Linh biểu diễn. Ngày 
16/10 sẽ diễn ra các trò chơi dân gian như 
đội nước vượt chướng ngại vật, đi cà kheo, 
đẩy gậy, đập niêu và trình diễn các nghề thủ 
công truyền thống của dân tộc Chăm... 

Trong thời gian diễn ra lễ hội, tại tháp Pô 
Sah Inư còn có hoạt động trưng bày, giới 
thiệu những hình ảnh du lịch, văn hóa, lễ hội, 
di tích, sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ 
nghệ, quà lưu niệm tiêu biểu của các địa 
phương trong tỉnh Bình Thuận. 

 

Nguyên Vũ // 
 http://baodulich.net.vn.- 2020  

(ngày 1 tháng 7) 

http://baodulich.net.vn/Khoi-dong-le-hoi-
Kate-tai-di-tich-thap-Po-Sah-Inu-nam-2020-

15-23333.html

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

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TÁC ẢNH, VIDEO CLIP 
VÀ BÀI VIẾT VỀ BÌNH THUẬN 

ở văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình 
Thuận vừa phát động cuộc thi sáng 
tác ảnh, video clip và bài viết về Bình 

Thuận năm 2020.  

Ý nghĩa của cuộc thi nhằm tôn vinh các 
tác giả, nhóm tác giả chuyên và không 
chuyên sáng tác các tác phẩm ảnh, video 
clip, bài viết có tính mới, lạ, độc đáo, hấp dẫn 

chứa đựng góc nhìn và tình cảm đối với 
mảnh đất, văn hóa và con người Bình 
Thuận. Các tác phẩm sẽ được cập nhật trên 
các website và trang mạng xã hội để quảng 
bá điểm đến, thu hút du khách mong muốn 
đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng 
tại Bình Thuận. 

L 

S 
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Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam 
hoặc công dân nước ngoài (không giới hạn 
độ tuổi) đã từng sống hoặc đi du lịch Bình 
Thuận với các nội dung dự thi là sáng tác 
ảnh, video clip, bài viết về tiềm năng, lợi thế 
của Bình Thuận, trong đó tập trung về vẻ 
đẹp của thiên nhiên, quê hương, văn hóa, 
ẩm thực, các điểm tham quan và con người 
Bình Thuận. Về hình thức dự thi gồm: thi 
sáng tác ảnh, sáng tác video clip (thời lượng 
3 - 5 phút, kèm lời bình hoặc bài hát sáng tác 
mới), sáng tác bài viết (văn, thơ, ký sự không 
quá 1.000 chữ). 

Đây là hoạt động vừa kỷ niệm 60 năm Ngày Du 
lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2020), vừa quảng bá, 
kích cầu du lịch địa phương hưởng ứng chương 
trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam". 

Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu 
từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 10/10/2020; 
chấm thi từ ngày 12 - 16/10/2020; công bố 
và trao giải ngày 24/10/2020 (nhân kỷ niệm 
25 năm Ngày Du lịch Bình Thuân). Nơi nhận 
tác phẩm dự thi: Trung tâm Thông tin xúc 
tiến du lịch tỉnh Bình Thuận. Email: 
hotrodukhach@gmail.com; hoặc gửi về địa 
chỉ: 24 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận; điện thoại: 
0252.3810.801. 

Tác phẩm dự thi phải ghi đầy đủ thông tin 
về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú 
của tác giả, tên tác phẩm dự thi. Tác phẩm 
dự thi sẽ được Ban tổ chức duyệt và đăng 
tải trên website và các trang mạng xã hội của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình 
Thuận, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 
tỉnh Bình Thuận, Báo Bình Thuận, Đài Phát 
thanh - Truyền hình Bình Thuận. 

 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2020 
(ngày 8 tháng 7) 

http://toquoc.vn/phat-dong-cuoc-thi-sang-
tac-anh-video-clip-va-bai-viet-ve-binh-

thuan-20200708112001713.htm

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

THIẾU NHI BÌNH THUẬN THI ĐUA THỰC HIỆN TỐT 5 ĐIỀU 
BÁC HỒ DẠY 

rong 2 ngày 11 -12/7, 220 đại biểu 
Cháu ngoan Bác Hồ trên toàn tỉnh 
Bình Thuận đã tham dự Đại hội Cháu 

ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, 
năm 2020. 

 

Tham dự Đại hội có đồng chí Dương Văn 
An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận, anh 
Nguyễn Trung Tâm - UVBCH Trung ương 
Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác thiếu nhi 
Trung ương Đoàn; chị Lê Thị Bích Liên – Bí 
thư Tỉnh đoàn Bình Thuận. 

Tại Đại hội, Hội Đồng đội tỉnh đã trao giải 
thưởng Kim Đồng cho 2 đội viên đại diện tiêu 
biểu của Bình Thuận đã đạt thành tích xuất 
sắc trong công tác Đội và đạt kết quả cao 
trong học tập do Hội đồng Đội Trung ương 
trao tặng; tuyên dương 79 đại biểu cháu 
ngoan Bác Hồ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đã 
có thành tích xuất sắc trong học tập và các 
phong trào Đội giai đoạn 2015 - 2020; tặng 
học bổng cho 20 đội viên, thiếu nhi vượt khó 
học giỏi (mỗi suất 1 triệu đồng); tặng 1 sân 

T 

mailto:hotrodukhach@gmail.com
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chơi thiếu nhi cho trường Tiểu học Tân 
Thuận 4, huyện Hàm Thuận Nam với trị giá 
30 triệu đồng. 

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội, 
ngày 11/7, các đại biểu thiếu nhi đựơc tham 
gia các hoạt động: dâng hương, dâng hoa 
báo công tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, hành 
trình kết nối yêu thương - cùng em đến 
trường triển khai phong trào Trần Quốc 
Toản: thăm và giao lưu với trẻ em, người già 
neo đơn tại Trung tâm chăm sóc người có 
công và trẻ mồ côi tỉnh; Trường tình thương 
tỉnh; thăm trẻ em khuyết tật, học sinh khó 
khăn vươn lên trong học tập tại nhà trên địa 
bàn thành phố Phan Thiết. 

 

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ XII, năm 2020 với chủ đề 
“Thiếu nhi Bình Thuận thi đua thực hiện tốt 
5 điều Bác Hồ dạy” là ngày hội lớn của thiếu 
nhi trên địa bàn tỉnh, có ý nghĩa sâu sắc, 
đồng thời là dịp thể hiện sự quan tâm, chăm 
lo của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa 
phương, các ban, ngành, đoàn thể và toàn 
xã hội đối với thế hệ măng non của tỉnh nhà. 

Đây cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh, 
khen thưởng đội viên, thiếu niên và nhi đồng 
có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn 
luyện, sinh hoạt Đội, tiêu biểu trong phong 

trào “Thiếu nhi Bình Thuận thi đua thực hiện 
tốt 5 Điều Bác Hồ dạy”, tạo môi trường gặp 
gỡ, giao lưu, học hỏi cho đội viên, thiếu niên, 
nhi đồng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, nhân 
rộng gương Cháu ngoan Bác Hồ; đồng thời 
góp phần khẳng định vị trí của tổ chức Đội, 
thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, 
lực lượng xã hội đối với việc bảo vệ, chăm 
sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây 
dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí 
Minh vững mạnh. 

 

Thông qua Đại hội, các em đội viên, thiếu 
nhi đã thể hiện ý chí quyết tâm nhân rộng 
các phong trào của Thiếu nhi Bình Thuận 
như phong trào Kế hoạch nhỏ, Vượt khó học 
tốt, nuôi heo đất giúp bạn, xây dựng Ngôi 
nhà Khăn quàng đỏ, giúp bạn đến trường 
cùng hướng tới tương lai, quyết tâm cùng 
nhau thi đua giành nhiều thành tích cao 
trong học tập, rèn luyện, kết thành những 
bông hoa rực rỡ kính dâng lên Đảng và Bác 
Hồ kính yêu. 

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

(ngày 13 tháng 7) 

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

thuc-hien-tot-5-dieu-bac-ho-day 

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

THƯ VIỆN ĐA PHƯƠNG TIỆN ĐẾN VỚI KHOA UNG BƯỚU 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH THUẬN 

hư viện đa phương tiện” đã phục vụ 
được 22 trường học và đơn vị quân 
đội với hơn 8.981 lượt bạn đọc và 

26.503 lượt tài liệu luân chuyển đến tay bạn 
đọc. 

Rong ruổi đến với các trường học vùng 
xa, xe thư viện đa phương tiện của thư viện 
tỉnh Bình Thuận đã mang đến những cuốn 
sách hay, những bộ phim hoạt hình hấp dẫn, 

T 
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những kỹ năng truy cập mạng và cách kiếm 
tìm thông tin bổ ích cho học sinh vùng khó. 

Thư viện lưu động đến Bệnh viện Đa khoa Bình 
Thuận (Ảnh CTV) 

Không chỉ dừng lại việc đọc và tìm kiếm 
thông tin, nhiều món quà nghĩa tình đã được 
trao đi trong niềm vui, niềm hân hoan, hạnh 
phúc của biết bao người 

Chỉ tính từ cuối năm 2019 đến nay “Thư 
viện đa phương tiện” đã phục vụ được 22 
trường học và đơn vị quân đội với hơn 8.981 
lượt bạn đọc và 26.503 lượt tài liệu luân 
chuyển đến tay bạn đọc.  

Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ học 
sinh những trường học nơi vùng khó, xe thư 
viện lưu động đa phương tiện đã đưa sách 
đến phục vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình 
Thuận (cụ thể Khoa Ung bướu) để giúp cho 
bệnh nhân nghèo đọc sách quên đi bệnh tật. 

Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng rất thích đọc 
(Ảnh CTV) 

Cô Thái Ngọc Hân người phụ trách thư 
viện tỉnh cho biết: “Nhiều bệnh nhân thấy xe 
sách rất vui ngồi đọc cả ngày không biết 
chán.  

 

Đọc truyện còn được tặng quà (Ảnh CTV) 

Những bệnh nhân nhi rất thích xem phim 
hoạt hình và được làm quen với máy tính 
trên xe lưu động”. 

Rất đông bệnh nhân đến thư viện lưu động (CTV) 

Nhìn những đứa trẻ mang trong người 
căn bệnh sinh tử nhưng hồ hởi, reo vui, ánh 
mắt nhìn sáng rực cùng nụ cười trên khuôn 
mặt tươi rói khi được đọc sách, xem phim, 
được truy cập mạng lòng những cô chú phục 
vụ cảm thấy mừng vui và quên luôn cả bao 
vất vả, mệt nhọc. 

Cô Ngọc Hân cho biết: “Thời gian tới, thư 
viện lưu động đa phương tiện sẽ trở lại nơi 
này với mong muốn mang đến nụ cười cho 
bệnh nhân để quên đi nỗi đau của bệnh tật 
đang giày vò cơ thể đêm ngày. 

Không chỉ phục vụ bệnh nhân nhỏ tuổi, 
những bệnh nhân lớn tuổi cùng người chăm 
bệnh cũng đến thư viện tìm kiếm sách và 
ngồi đọc say mê. 

ó bệnh nhân còn hỏi mua lại những cuốn 
sách ấy vì thấy rất hay. Không chỉ phục vụ 
sách báo, chiếu phim, truy cập mạng, thư 
viện đa phương tiện còn tặng khá nhiều quà 
cho bệnh nhân.  
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Cụ thể thư viện đã tặng 50 đầu sách cho 
Khoa Ung bướu và hỗ trợ cho 5 bệnh nhân 
có hoàn cảnh khó khăn mỗi phần quà kèm 
500.000 đồng (tiền mặt). 

Ngoài ra, thư viện chuyển 10 thùng sữa 
tươi do cá nhân thiện nguyện đồng hành với 
thư viện tỉnh tài trợ cho Khoa Ung bướu và 
Khoa Nhi. Những thùng sữa được để ngay 
trên khoa bệnh viện để những bệnh nhân 
yếu sẽ tiện sử dụng. 

Cô Thái Ngọc Hân nói với chúng tôi thời 
gian tới thư viện lưu động đa phương tiện 

tiếp tục đến nơi này tổ chức cho bệnh nhân 
đọc sách và trao tặng những phần quà ý 
nghĩa mà thư viện đã kết nối với các Mạnh 
Thường Quân. 

Phan Tuyết // 
 https://giaoduc.net.vn.- 2020 

 (ngày 20 tháng 7) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thu-
vien-da-phuong-tien-den-voi-khoa-ung-

buou-benh-vien-da-khoa-binh-thuan-
post210928.gd

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

TUỔI TRẺ BÌNH THUẬN NGUYỆN VIẾT TIẾP TRANG SỬ VẺ VANG 
CỦA TNXP VIỆT NAM 

uổi trẻ Bình Thuận nguyện chung sức 
học tập và làm theo lời Bác, xung kích 
đi đầu trong mọi lĩnh vực, tình nguyện 

đi đến những nơi gian khó, biên giới, hải 
đảo; sẵn sàng cống hiến tuổi xuân cho đất 
nước, viết tiếp những trang sử vẻ vang của 
lực lượng TNXP Việt Nam. 

Sáng 15/7, tại Nhà Bia ghi danh liệt sĩ 
Đoàn vận tải H50, xã Đa Kai – huyện Đức 
Linh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội Cựu 
TNXP tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày 
truyền thống lực lượng Thanh niên xung 
phong Việt Nam. 

Trao tặng căn nhà nghĩa tình đồng đội cho bà 
Phạm Thị Quyết ở thôn 1, xã Vũ Hòa, huyện Đức 
Linh 

Tại buổi lễ, đoàn đã dâng hoa, thắp 
hương tưởng nhớ các liệt sỹ TNXP của 
Đoàn vận tải H50 và xã Đa Kai. Đoàn vận tải 
H50 với tinh thần “Vai trăm cân, chân ngàn 
dặm” là một đơn vị đã từng chiến đấu đưa 

hàng để phục vụ chiến trường thắng lợi. 
Nhiều chiến sĩ lực lượng TNXP – Đoàn vận 
tải H50 và các đơn vị khác đã hi sinh anh 
dũng và vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất Đa 
Kai, huyện Đức Linh. Đài tưởng niệm được 
Đảng bộ, nhân dân xã Đa Kai và cựu TNXP 
xây dựng và lập bia ghi danh liệt sĩ để tưởng 
nhớ những người con ưu tú của mọi miền 
đất nước đã chiến đấu và hi sinh cho Tổ 
quốc. 

Đại diện cho thế hệ trẻ, đồng chí Nguyễn 
Hoài Trung – Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát 
biểu: Tuổi trẻ Bình Thuận nguyện chung sức 
học tập và làm theo lời Bác, xung kích đi đầu 
trong mọi lĩnh vực, tình nguyện đi đến những 
nơi gian khó, nơi biên giới, hải đảo. Sẵn 
sàng cống hiến tuổi xuân cho đất nước, viết 
tiếp những trang sử vẻ vang của lực lượng 
TNXP Việt Nam; góp phần thực hiện thắng 
lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Chiến tranh đã lùi xa, hòa bình lặp lại, là 
thế hệ tiếp bước truyền thống hào hùng của 
dân tộc, tuổi trẻ tỉnh nhà luôn ghi nhớ công 
ơn của lực lượng TNXP. Nhân dịp này, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 5 chiếc 
xe đạp để tiếp sức cho con cháu cựu TNXP 
đến trường; Hội Cựu TNXP tỉnh cũng trao 
tặng căn nhà nghĩa tình đồng đội cho bà 
Phạm Thị Quyết ở thôn 1, xã Vũ Hòa, huyện 
Đức Linh. 

  

T 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thu-vien-da-phuong-tien-den-voi-khoa-ung-buou-benh-vien-da-khoa-binh-thuan-post210928.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thu-vien-da-phuong-tien-den-voi-khoa-ung-buou-benh-vien-da-khoa-binh-thuan-post210928.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thu-vien-da-phuong-tien-den-voi-khoa-ung-buou-benh-vien-da-khoa-binh-thuan-post210928.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thu-vien-da-phuong-tien-den-voi-khoa-ung-buou-benh-vien-da-khoa-binh-thuan-post210928.gd
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Tặng xe đạp để tiếp sức cho con cháu cựu TNXP 
đến trường 

Trong không khí hào hùng của những 
ngày Tháng Bảy lịch sử, cả nước ta đang 
hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền 
thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt 

Nam và 73 năm ngày Thương binh, liệt sỹ 
với nhiều hoạt động thiết thực để tưởng nhớ 
những người ưu tú của dân tộc đã anh dũng 
hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trước 
anh linh của các anh hùng, liệt sỹ là thanh 
niên xung phong, thế hệ trẻ tỉnh nhà sẽ 
nguyện sống, học tập và lao động, công tác 
xứng đáng hơn với công lao to lớn của lực 
lượng thanh niên xung phong đã ngã xuống. 

  

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

 (ngày 16 tháng 7) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-
giao-duc/tuoi-tre-binh-thuan-nguyen-viet-
tiep-trang-su-ve-vang-cua-tnxp-viet-nam 

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

TUỔI TRẺ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG BÌNH THUẬN SÁNG TẠO, 
TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG 

áng 18/7, Ban Chỉ huy Chiến dịch 
Hành quân xanh tỉnh Bình Thuận tổ 
chức Lễ ra quân chiến dịch tại xã Hòa 

Thắng, huyện Bắc Bình với hơn 150 đoàn 
viên thanh niên lực lượng vũ trang Công an, 
Quân sự, Biên phòng tỉnh và xã Hòa Thắng, 
Hồng Phong tham dự chương trình. 

 

Năm 2020, chiến dịch tình nguyện Hành 
Quân xanh được triển khai với chủ đề “Tuổi 
trẻ lực lượng vũ trang Bình Thuận sáng tạo, 
tình nguyện vì cộng đồng”, được diễn ra từ 
tháng 7 đến hết tháng 8 năm 2020. Chiến 
dịch được triển khai trong thanh niên lực 
lượng vũ trang tập trung tại các địa bàn khó 
khăn, các xã đăng ký về đích nông thôn mới, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn 
đóng quân của các đơn vị. 

Tại lễ ra quân, Ban tổ chức đã tặng 45 
suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; 
10 suất học bổng và 05 chiếc xe đạp cho học 
sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn 
xã Hòa Thắng; tặng 07 xe lăn cho người tàn 
tật có hoàn cảnh khó khăn; 03 suất quà cho 
đồn biên phòng Hòa Thắng và gia đình cán 
bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn với tổng 
trị giá 120 triệu đồng. 

 

Tặng xe đạp cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó 
khăn tại địa bàn xã Hòa Thắng 

Ngay sau Lễ ra quân, đoàn viên thanh 
niên khối lực lượng vũ trang, Đoàn trường 

S 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/tuoi-tre-binh-thuan-nguyen-viet-tiep-trang-su-ve-vang-cua-tnxp-viet-nam
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/tuoi-tre-binh-thuan-nguyen-viet-tiep-trang-su-ve-vang-cua-tnxp-viet-nam
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Cao đẳng cộng đồng, đoàn viên thanh niên 
thuộc xã Hòa Thắng, Hồng Phong đã ra 
quân trồng 100 cây xanh, vệ sinh, dâng 
hương tại đài tưởng niệm xã Hòa Thắng; tổ 
chức khám phát thuốc miễn phí cho 200 
người dân, thăm tặng quà cho gia đình chính 
sách, cựu thanh niên xung phong và vệ sinh, 
dâng hoa tại bia địa chỉ đỏ xã Hòa Thắng. 

Thời gian tới, chiến dịch tình nguyện 
“Hành quân xanh” tiếp tục tập trung vào các 
hoạt động trọng tâm, như: tình nguyện xây 
dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ 

môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 
các hoạt động tình nguyện “Uống nước nhớ 
nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tham gia đảm 
bảo vì an sinh xã hội, thắp nến tri ân nhân 
Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7... 

  
Quỳnh Trân // 

http://doanthanhnien.vn.- 2020 
 (ngày 20 tháng 7) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hanh-
quan-xanh/tuoi-tre-luc-luong-vu-trang-binh-

thuan-sang-tao-tinh-nguyen-vi-cong-dong

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

CHẾ ĐỘ THỪA GIỜ CỦA GIÁO VIÊN PHAN THIẾT: 
LỆNH MIỆNG HIỆU LỰC HƠN VĂN BẢN? 

hông thể để tình trạng dưới đổ trách 
nhiệm lên trên và cuối cùng người 
thiệt thòi vẫn chính là các nhà giáo. 

Liên quan đến việc tính tiền thừa giờ cho 
giáo viên ở Bình Thuận trong năm học 2019-
2020, chúng tôi đã có bài viết “Giáo viên 
Phan Thiết phản ánh dạy thừa giờ nhưng 
không được thanh toán” đăng trên Giáo dục 
Việt Nam ngày 30/6. 

Bài viết đã đăng tải nội dung đơn cứu xét 
của nhiều thầy cô giáo tiểu học tại thành phố 
Phan Thiết do trong năm học vừa qua đã 
dạy tăng tiết khá nhiều nhưng không được 
thanh toán tiền làm thêm giờ. 

Nhà trường nói đó là chỉ đạo của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo Phan Thiết (chỉ đạo 
miệng trong một cuộc họp), nhưng không 
đưa ra văn bản. Lý do giáo viên không được 
tính tiền thừa giờ khi cho rằng thầy cô phải 
dạy đủ 35 tuần thực học cùng với 805 tiết 
mới đủ tiêu chuẩn. 

Công văn 427 của Phòng Giáo dục và 
Đào tạo Phan Thiết chỉ đạo về việc quy đổi 
tiết dạy trong thời gian học sinh nghỉ dịch 
bệnh Covid-19 (Ảnh tác giả) 

Năm học này, do dịch Covid-19, học sinh 
nghỉ học quá nhiều nên thầy cô chỉ dạy 28 
tuần tương đương 644 tiết là thiếu so với tiết 
quy định chuẩn nên không được tính tiền 
dạy thừa giờ theo quy định. 

 

 

 

K 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hanh-quan-xanh/tuoi-tre-luc-luong-vu-trang-binh-thuan-sang-tao-tinh-nguyen-vi-cong-dong
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Giáo viên bức xúc  

Những thầy cô giáo có chức danh kiêm 
nhiệm như chủ nhiệm, tổ trưởng, công đoàn, 
thư ký, thanh tra, tổng phụ trách, văn thể -
lao động…được miễn giảm mỗi tuần từ 2-4 
tiết nhưng đã không được nghỉ chế độ như 
quy định mà vẫn phải dạy bình thường. 

Có người đã dư khoảng vài chục tiết 
nhưng cũng có giáo viên dư đến hơn trăm 
tiết. Nay nói là các tiết tăng giờ ấy sẽ không 
được tính là tiền thừa giờ để bù vào 7 tuần 
nghỉ dạy Covid-19. 

Như thế là không công bằng đối với các 
thầy cô vì trong thực tế 7 tuần học sinh nghỉ 
nhưng nhà giáo vẫn phải làm khá nhiều việc 
cho trường, cho học sinh. 

Chống dịch Covid-19, nhà giáo vẫn làm 
việc 

Dịch Covid-19, học sinh đã không đến 
trường tổng cộng 7 tuần. Thế nhưng trong 7 
tuần đó, giáo viên vẫn không ngừng làm 
việc. 

Một giáo viên ở phường Phú Trinh (xin 
được giấu tên) cho biết:  

“Học sinh nghỉ dịch nhưng chúng tôi 
thường xuyên lên trường dọn dẹp vệ sinh 
như lau dọn bàn ghế, quét sân trường, trực 
trường, trực việc bơm thuốc. 

Cứ sau mỗi lần bơm thuốc sát khuẩn 
trường lớp, giáo viên lại tiếp tục lau chùi bàn 
ghế, đồ dùng đồ chơi học tập của các em. 

Khi dịch Covd-19 bùng phát, học sinh 
phải nghỉ học dài ngày, chúng tôi phải ra bài 
tập gửi vào nhóm phụ huynh của lớp để cho 
các em làm bài. 

Hàng ngày còn phải trực để nhận bài, 
chấm, sửa và phê cụ thể để gửi trả lại cho 
từng phụ huynh hướng dẫn lại cho con. 

Một số giáo viên khác làm video giảng bài 
để học sinh xem cho dễ hiểu. Nhóm khác lại 
phô tô đề ôn tập gửi tận tay cho phụ huynh… 

Hàng đêm, thầy cô còn liên hệ với phụ 
huynh trong lớp để tìm hiểu và giải đáp 
những nội dung kiến thức mà học sinh hoặc 
phụ huynh còn vướng mắc. 

Nói chung, học sinh nghỉ học nhưng 
không ngừng học và đồng nghĩa với giáo 
viên vẫn phải làm việc dưới nhiều hình thức 
để giúp các em tiếp thu bài. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Phan Thiết 
nói gì? 

Trả lời vấn đề tính tiền thừa giờ cho giáo 
viên trên địa bàn thành phố Phan Thiết, ông 
Thân Trọng Lê Hà – Trưởng Phòng Giáo 
dục và Đào tạo cho biết: 

Về vấn đề chỉ đạo quy đổi tiết dạy cho 
giáo viên trong thời gian chống dịch Covid-
19 cũng như thực hiện Công văn 829 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo, ngay sau khi nhận 
được công văn của Sở, Phòng Giáo dục & 
Đào tạo đã ban hành Công văn 427 gửi đến 
hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện.  

Ông Hà cho biết thêm: “Khi nhận được 
công văn của Sở, chúng tôi triển khai ngay 
đến các trường. Đề nghị hiệu trưởng các 
trường hướng dẫn giáo viên, nếu có tham 
gia giảng dạy trong thời gian này thì liệt kê 
để hưởng chế độ, nhưng phải có cơ sở 
chứng minh”. [1] 

Công văn 427 của Giáo dục thành phố 
Phan Thiết gửi về trường có nội dung gì? 

Công văn 427 hướng dẫn một số nội dung 
về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên 
trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 
của Phòng Giáo dục thành phố Phan Thiết 
nêu rõ: 

Chế độ làm việc của giáo viên cùng với 
các chế độ chính sách khác liên quan (kiêm 
nhiệm, thừa giờ…) vẫn thực hiện theo các 
quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. 

Tuy nhiên, vì dịch bệnh Covid-19 có diễn 
biến phức tạp, trong học kỳ 2 năm hoặc 
2019-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ 
đạo các cơ sở giáo dục cho học sinh học tại 
nhà (tạm dừng đến trường, không dừng 
học). 

Qua đó, giáo viên thực hiện các công việc 
như dạy học, giáo dục trẻ em/học sinh; kiểm 
tra đánh giá học sinh…thông qua các công 
cụ trực tuyến: qua internet, trên truyền hình. 
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Do đó, khi xác định chế độ làm việc của 
giáo viên, các trường cần lưu ý: 

Căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức 
dạy học, giáo dục của nhà trường và các 
hoạt động cụ thể của giáo viên, hiệu trưởng 
trao đổi với tổ/nhóm chuyên môn để xác định 
số tiết thực dạy và tính toán quy đổi thời gian 
thực hiện các công việc chuyên môn khác ra 
tiết dạy, từ đó, xác định tổng số tiết dạy của 
giáo viên (trong đó có cả các tiết quy đổi). 

Ngoài ra, nếu giáo viên được giao nhiệm 
vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học qua 
internet, trên truyền hình được dùng chung 
cho nhiều nhóm/lớp, nhiều cấp học hoặc địa 
phương thì hiệu trưởng nhà trường căn cứ 
vào điều kiện cụ thể và tính chất công việc 
để tính toán, quy đổi thành số tiết dạy phù 
hợp đối với giáo viên đó hoặc tính toán quy 
đổi cho cả những người cùng tham gia đảm 
bảo đúng người, đúng việc. 

Trách nhiệm thuộc về nhà trường 

Chúng tôi có cuộc trò chuyện với hiệu 
trưởng một trường tiểu học tại Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận, vị hiệu trưởng này vẫn cho 
rằng giáo viên dạy không đủ 35 tuần theo 
quy định và không được nhận tăng giờ là 
đúng. 

Hiệu trưởng còn khẳng định: “Chúng tôi 
làm có căn cứ và không làm sai. Nhà trường 
cũng có đấu tranh giành quyền lợi cho giáo 
viên của mình, cũng ghi nhận công sức của 
thầy cô nhưng phải thực hiện chỉ đạo từ trên 
xuống dưới”. 

Nhà trường đổ trách nhiệm do sự chỉ đạo 
của cấp trên. Thế nhưng, theo tinh thần chỉ 
đạo của Công văn 829 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Bình Thuận và Công văn 427 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 
Phan Thiết nhiều trường tiểu học nơi đây đã 
thực hiện không đúng mới dẫn đến những 
thiệt thòi cho các thầy cô. 

Cả 2 công văn chỉ đạo của cấp trên đều 
nêu rất rõ việc quy đổi tiết dạy trong thời gian 
nghỉ dịch.  

Cụ thể: “Căn cứ vào tình hình thực tế việc 
tổ chức dạy học, giáo dục của nhà trường và 
các hoạt động cụ thể của giáo viên, hiệu 
trưởng trao đổi với tổ/nhóm chuyên môn để 

xác định số tiết thực dạy và tính toán quy đổi 
thời gian thực hiện các công việc chuyên 
môn khác ra tiết dạy, từ đó, xác định tổng số 
tiết dạy của giáo viên (trong đó có cả các tiết 
quy đổi)…”. 

Nhiều giáo viên ở Phan Thiết thông tin 
cho chúng tôi biết nhà trường hoàn toàn 
chưa thực hiện việc quy đổi tiết dạy theo chỉ 
đạo của các công văn này.  

Có giáo viên tại Phú Trinh còn khẳng định: 
“Thật sự đến bây giờ, chúng tôi mới nghe có 
Công văn 427 của Phòng Giáo dục gửi về 
chứ ở trường không thấy phổ biến gì cả”. 

Câu hỏi được đặt ra: “Tại sao khi nhận 
được công văn chỉ đạo quy đổi tiết dạy cho 
giáo viên từ phòng giáo dục gửi về, các 
trường học nơi đây lại không họp để thực 
hiện việc quy đổi theo hướng dẫn? 

Vì không thực hiện việc quy đổi, nhà 
trường đã phủ nhận công sức của các thầy 
cô trong suốt 7 tuần học sinh nghỉ dịch, phủ 
nhận việc dạy vượt chỉ tiêu trong 28 tuần 
thực dạy của giáo viên. 

Điều này, không chỉ làm trái với công văn 
của ngành mà còn gây tổn hại khá lớn về 
kinh tế cho các thầy cô giáo nơi đây.  

Chúng tôi đề nghị, các trường tiểu học 
cần phải tổ chức cuộc họp để tính toán thật 
chi tiết, công minh những việc giáo viên đã 
làm trong thời gian học sinh không đến 
trường để quy đổi ra tiết dạy. Từ đó, mới có 
cơ sở để tính tiền thừa giờ cho các thầy cô 
giáo.  

Không thể để tình trạng dưới đổ trách 
nhiệm lên trên và cuối cùng người thiệt thòi 
vẫn chính là các nhà giáo. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan 
Thiết cũng cần có ý kiến chỉ đạo, giám sát 
việc này để đem lại sự công bằng cho giáo 
viên. 

Phan Tuyết //  
https://giaoduc.net.vn.- 2020 

(ngày 12 tháng 7) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/che-
do-thua-gio-cua-giao-vien-phan-thiet-lenh-

mieng-hieu-luc-hon-van-ban-post210751.gd

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/che-do-thua-gio-cua-giao-vien-phan-thiet-lenh-mieng-hieu-luc-hon-van-ban-post210751.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/che-do-thua-gio-cua-giao-vien-phan-thiet-lenh-mieng-hieu-luc-hon-van-ban-post210751.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/che-do-thua-gio-cua-giao-vien-phan-thiet-lenh-mieng-hieu-luc-hon-van-ban-post210751.gd
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CÔ HỌC TRÒ BÌNH THUẬN KỂ CHUYỆN BÁC HỒ 
KHIẾN NGƯỜI LỚN RƯNG RƯNG 

im Ngân là cô bé lớp trưởng năng 
động, nhiều năm liền em là học sinh 
xuất sắc toàn diện, luôn lễ phép với 

thầy cô và biết giúp đỡ bạn bè. 

Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” do 
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận tổ 
chức diễn ra tại Nhà Thiếu nhi thị xã La Gi 
ngày 27/6 đã để lại cho khán giả nhiều cảm 
xúc khó quên 

Kim Ngân cùng thầy cô giáo và các bạn cùng phụ 
họa (Ảnh nhân vật cung cấp) 

Vượt qua đại diện 7 huyện thị dự thi, em 
Dương Huỳnh Kim Ngân học sinh lớp 5A2 
Trường Tiểu học Hàm Minh 2, huyện Hàm 
Thuận Nam đã xuất sắc giành giải nhất. 

Kim Ngân đem đến hội thi 2 câu chuyện 
về thầy giáo Nguyễn Tất Thành được viết 
trong cuốn tiểu thuyết "Búp sen xanh" của 
nhà văn Sơn Tùng. 

Chuyện kể khi thầy Thành vào lớp và 
điểm danh, thấy một học sinh có vẻ mặt 
buồn. Sau khi biết được mẹ bạn ấy bị bệnh 
nhưng nhà không còn tiền nộp viện phí.  

Tan học, thầy cùng học sinh về thăm mẹ 
bạn ấy và giúp đỡ gia đình học trò ít tiền. Đi 
ngang qua chỗ ông xẩm mù, thấy trong nón 
chưa có một đồng nào, thầy đã lấy đồng tiền 
cuối cùng trong túi ra giúp đỡ. 

Lần khác, nhìn thấy 2 học sinh đang leo 
trộm khế. Thầy nhắc nhở một số bạn đừng 
lên tiếng kẻo bạn sợ mà nhảy xuống thì sao? 

Sau đó, thầy Thành đã giảng giải cho các trò 
để từ sau không làm vậy nữa. 

Dương Huỳnh Kim Ngân đạt giải nhất hội thi kể 
chuyện Bác Hồ tỉnh Bình Thuận (Ảnh nhân vật 
cung cấp) 

Một số câu nói nổi tiếng của thầy đã gieo 
vào lòng người nghe nhiều suy ngẫm như 
"mắt mù mà tim sáng còn hơn mắt sáng mà 
tim mù". Bởi lẽ, người mắt mù chỉ khổ trăm 
đường cho bản thân họ, còn người tim mù 
sẽ mang lại tai họa ghê gớm cho bao người. 

Cô giáo Vân Anh, giáo viên thị xã La Gi 
cho biết: “Cô bé kể chuyện hay thật, ngồi 
nghe mà nổi cả da gà”. 

Câu chuyện làm nhiều người xúc động 
không chỉ vì lời kể vô cùng diễn cảm của Kim 
Ngân. Người xem như lặng đi vì màn sân 
khấu hóa vô cùng nhập vai của chục bạn 
nhỏ đóng vai Bác Hồ và các học sinh. 

Khi được hỏi Kim Ngân: “Con thấy run khi 
đứng trên sân khấu không?” Cô bé cười tươi 
trả lời: “Con tập trung vào câu chuyện nên 
không để ý xung quanh nên không thấy run”. 

K 
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Mẹ của Kim Ngân cũng cho biết: “Đạt 
được thành tích như ngày hôm nay ngoài sự 
nỗ lực của bản thân cháu cùng với sự đồng 
hành của ba mẹ mỗi ngày còn có sự chăm 
lo tuyệt với của cô giáo chủ nhiệm”. 

Nói rồi chị cho biết cô Lê Hoa, giáo viên 
chủ nhiệm lớp 5A2 quan tâm học sinh một 
cách tỉ mĩ và luôn gần gũi các em. Nhờ đó, 
cháu mới đạt được những thành tích như 
thế. 

Nói về học trò của mình, cô giáo chủ 
nhiệm Lê Thị Hoa cho biết: “Kim Ngân là cô 

bé lớp trưởng năng động, nhiều năm liền em 
là học sinh xuất sắc toàn diện, luôn lễ phép 
với thầy cô và biết giúp đỡ bạn bè”. 

 
Phan Tuyết // 

 https://giaoduc.net.vn.- 2020 
 (ngày 1 tháng 7) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/co-
hoc-tro-binh-thuan-ke-chuyen-bac-ho-

khien-nguoi-lon-rung-rung-post210460.gd

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

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020: 
HỖ TRỢ THÍ SINH HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ (BÌNH THUẬN) 

VÀO ĐẤT LIỀN DỰ THI 

áng 30/7, hơn 100 học sinh lớp 12 ở 
huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 
đã được đưa vào đất liền để chuẩn bị 

tham dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ 
thông năm 2020. Để kịp thời hỗ trợ các thí 
sinh, Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức các hoạt 
động tiếp sức mùa thi. 

Các thí sinh huyện đảo Phú Quý được các đội 
“Tiếp sức mùa thi” của Tỉnh Đoàn Bình Thuận 
đón tại Cảng Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh – 
TTXVN 

Tại cảng vận tải Phan Thiết, ngay sau khi 
tàu cập bến, các thí sinh được các đội Tiếp 
sức mùa thi của Tỉnh đoàn Bình Thuận đón, 
vận chuyển hành lý và bố trí xe đưa về lưu 
trú tại ký túc xá Trường Trung học phổ thông 
Chuyên Trần Hưng Đạo (thành phố Phan 
Thiết). Tại đây, Ban Quản lý ký túc xá sắp 
xếp chỗ ở, chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật 

chất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn - vệ 
sinh thực phẩm, chăm sóc y tế..., giúp các 
em sớm ổn định tâm lý. 

Em Trần Chí Thời, học sinh lớp 12 
Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền 
(đảo Phú Quý), cho biết: Chúng em rất vui vì 
lần đầu tiên đi thi lại được các anh chị tình 
nguyện viên hỗ trợ hết mình. Điều này tạo 
cho em tâm lý an tâm và bình tĩnh sẵn sàng 
cho kỳ thi sắp tới. 

Các thí sinh huyện đảo Phú Quý được bố trí ăn, ở 
tại ký túc xá Trường Trung học Phổ thông Chuyên 
Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Ảnh: 
Nguyễn Thanh - TTXVN 

"Vào tới đất liền được đưa đón tận nơi, bố 
trí chỗ ở sạch sẽ, thoáng mát nên em không 
còn cảm giác mệt sau gần 3 giờ đi tàu. Vì 
vào sớm nên các em sẽ sớm làm quen, ổn 
định tâm lý và tranh thủ ôn tập kiến thức để 

S 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/co-hoc-tro-binh-thuan-ke-chuyen-bac-ho-khien-nguoi-lon-rung-rung-post210460.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/co-hoc-tro-binh-thuan-ke-chuyen-bac-ho-khien-nguoi-lon-rung-rung-post210460.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/co-hoc-tro-binh-thuan-ke-chuyen-bac-ho-khien-nguoi-lon-rung-rung-post210460.gd
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đạt kết quả cao trong kỳ thi tới" - học sinh 
Nguyễn Thị Ngọc Lệ, lớp 12 Trường Trung 
học phổ thông Ngô Quyền, chia sẻ. 

Trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ 
thông năm 2020 huyện đảo Phú Quý có 192 
thí sinh dự thi và đều là học sinh lớp 12 của 
Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Vì 
điều kiện xa xôi và tránh thời tiết xấu khiến 
tàu thuyền không thể ra đảo và đảm bảo ổn 
định tâm lý, sức khỏe nên các em được đưa 
vào đất liền trước 1 tuần. Tất cả các em đều 
được bố trí dự thi tại điểm thi Trường Trung 
học phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo. 
Ngày 31/7, các thí sinh còn lại sẽ tiếp tục 
được chở vào đất liền. Nhằm hỗ trợ các thí 
sinh, tàu Phú Quý Express đã giảm 50% giá 
vé tàu lượt đi cho các thí sinh vào đất liền dự 
thi. 

Giá vé tàu cao tốc đã được giảm 50% cho các thí 
sinh huyện đảo Phú Quý vào đất liền dự thi. Ảnh: 
Nguyễn Thanh – TTXVN 

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận 
Nguyễn Hoài Trung, đối với thí sinh của 
huyện đảo Phú Quý, ngoài việc tổ chức đón, 
đưa các em từ cảng đến nơi ở, Tỉnh đoàn 
còn phối hợp với các nhà tài trợ phát miễn 
phí khẩu trang, nước sát khuẩn nhanh và sẽ 
đến thăm, tặng sữa, học bổng cho các em 
có hoàn cảnh khó khăn. “Tiếp sức mùa thi” 
là một hoạt động lớn trong chiến dịch tình 
nguyện Hè năm nay. Để hỗ trợ các thí sinh, 
Tỉnh đoàn Bình Thuận đã chỉ đạo các cơ sở 
đoàn trực thuộc thành lập các đội tình 
nguyện "Tiếp sức mùa thi" để có mặt khắp 
27 điểm thi trong toàn tỉnh từ ngày 30/7 – 
10/8, tập trung cao điểm vào các ngày diễn 
ra kỳ thi từ 8- 10/8. Ngoài hướng dẫn, giải 

đáp thắc mắc liên quan đến kỳ thi, hỗ trợ đi 
lại, nước uống, ăn trưa cho thí sinh trong 
thời gian diễn ra kỳ thi, các đội tình nguyện 
viên còn phối hợp với cơ quan chức năng 
thực hiện việc đảm bảo sức khỏe cho thí 
sinh và tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an 
toàn giao thông tại những điểm thi. 

Các thí sinh huyện đảo Phú Quý được được các 
đội “Tiếp sức mùa thi” xịt nước sát khuẩn tay và 
phát khẩu trang miễn phí tại Cảng Phan Thiết. 
Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình 
Thuận, trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ 
thông năm 2020, Bình Thuận thành lập 1 Hội 
đồng thi và 26 điểm thi đặt tại các trường 
trung học phổ thông trên địa bàn với 10.921 
thí sinh đăng ký dự thi. Với phương châm 
không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó 
khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại, Sở Giáo 
dục và Đào tạo đã bố trí đầy đủ chỗ ở miễn 
phí cho các thí sinh của Trường Trung học 
phổ thông Ngô Quyền (từ huyện đảo Phú 
Quý vào đất liền dự thi). Ngoài ra, Sở đã chỉ 
đạo các trường, phối hợp với Hội Khuyến 
học lập danh sách những học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn để hỗ trợ, đặc biệt là đối với 
các thí sinh thuộc dân tộc thiểu số, gia đình 
chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, 
vùng sâu, vùng xa… 

 
Hồng Hiếu // 

https://dantocmiennui.vn.- 2020 
 (ngày 30 tháng 7) 

https://dantocmiennui.vn/ky-thi-tot-
nghiep-trung-hoc-pho-thong-nam-2020-ho-
tro-thi-sinh-huyen-dao-phu-quy-binh-thuan-

vao-dat-lien-du-thi/290878.html 

 

 

https://dantocmiennui.vn/ky-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-nam-2020-ho-tro-thi-sinh-huyen-dao-phu-quy-binh-thuan-vao-dat-lien-du-thi/290878.html
https://dantocmiennui.vn/ky-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-nam-2020-ho-tro-thi-sinh-huyen-dao-phu-quy-binh-thuan-vao-dat-lien-du-thi/290878.html
https://dantocmiennui.vn/ky-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-nam-2020-ho-tro-thi-sinh-huyen-dao-phu-quy-binh-thuan-vao-dat-lien-du-thi/290878.html
https://dantocmiennui.vn/ky-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-nam-2020-ho-tro-thi-sinh-huyen-dao-phu-quy-binh-thuan-vao-dat-lien-du-thi/290878.html
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THỊ XÃ LA GI, TỈNH BÌNH THUẬN TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH 
GIÁO VIÊN Ở 3 CẤP HỌC 

iệc tuyển dụng đặc cách phải đảm bảo 
thực hiện công khai, minh bạch, chặt 
chẽ, đúng quy định. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch số: 111 
/KH-UBND về việc tuyển dụng đặc cách đối 
với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng 
bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015 tại các 
đơn vị trường học thuộc Ủy ban nhân dân thị 
xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. 

Đợt tuyển dụng này, nhằm bổ sung đội ngũ 
viên chức có phẩm chất, đạo đức tốt, có trình 
độ chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp, vị trí việc làm đáp ứng 
được ngay yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn 
hiện nay tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Ủy ban nhân dân thị xã. 

Kế hoạch nhấn mạnh: Việc tuyển dụng đặc 
cách phải đảm bảo trong phạm vi chỉ tiêu biên 
chế, giáo viên trực tiếp giảng dạy được giao 
năm 2020. 

Đảm bảo các quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh, khung danh 
mục vị trí việc làm và định mức số lượng người 
làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập. 

Việc tuyển dụng đặc cách giáo viên phải 
đảm bảo theo cơ cấu bộ môn giảng dạy của 
bậc học. Chỉ thực hiện tuyển dụng đặc cách 
đối với những chỉ tiêu ở các môn học còn 
thiếu.  

Việc tuyển dụng đặc cách phải đảm bảo 
thực hiện công khai, minh bạch, chặt chẽ, 
đúng quy định. 

Việc tuyển dụng đặc cách giáo viên phải 
trên cơ sở sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ giáo 
viên hiện có, đảm bảo không phát sinh giáo 
viên dôi dư. 

Nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên 
mầm non là 05 chỉ tiêu, giáo viên bậc tiểu học 
là 04 chỉ tiêu, giáo viên bậc trung học cơ sở là 
13 chỉ tiêu. 

Giáo viên trong diện được xét tuyển đặc 
cách phải là những thầy cô đang hợp đồng lao 
động theo vị trí việc làm (cụ thể là công việc 
giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy 

ban nhân dân thị xã trước ngày 31/12/2015) 
trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ 
phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần 
tuyển. 

Đã có thời gian ký hợp đồng lao động, có 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định 
của Luật Bảo hiểm xã hội. 

Kế hoạch nêu rõ, thứ tự ưu tiên trong việc 
tuyển dụng đặc cách giáo viên như sau: 

Trường hợp đang công tác tại cơ sở giáo 
dục công lập có nhu cầu tuyển dụng đặc cách; 
Có thời gian ký hợp đồng lao động ở vị trí dự 
tuyển và đóng bảo hiểm xã hội bắc buộc theo 
quy định của Luật Bảo hiểm xã hội dài hơn; 

Người đăng ký dự tuyển đặc cách có trình 
độ chuyên môn phù hợp cao hơn; 

Người dự tuyển là giáo viên dạy giỏi tỉnh, 
thị xã, trường; Người dự tuyển dụng đặc cách 
là nữ; Trường hợp vẫn không xác định được 
người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì 
Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đặc cách quyết 
định người trúng tuyển. 

Người trúng tuyển phải có đủ các điều 
kiện sau: 

Có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên phù 
hợp với vị trí việc làm theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

Có đủ thành phần hồ sơ theo quy định, có 
vị trí tuyển dụng trong chỉ tiêu biên chế giáo 
viên trực tiếp giảng dạy được giao. 

Được nhận xét, đánh giá từ hoàn thành 
nhiệm vụ trở lên trong 03 năm công tác gần 
nhất tính đến thời điểm dự tuyển. 

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển 
viên chức không được bảo lưu kết quả xét 
tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau. 

Phan Tuyết //  
https://giaoduc.net.vn.- 2020 

 (ngày 27 tháng 7) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thi-xa-
la-gi-tinh-binh-thuan-tuyen-dung-dac-cach-

giao-vien-o-3-cap-hoc-post211088.gd 

V 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thi-xa-la-gi-tinh-binh-thuan-tuyen-dung-dac-cach-giao-vien-o-3-cap-hoc-post211088.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thi-xa-la-gi-tinh-binh-thuan-tuyen-dung-dac-cach-giao-vien-o-3-cap-hoc-post211088.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thi-xa-la-gi-tinh-binh-thuan-tuyen-dung-dac-cach-giao-vien-o-3-cap-hoc-post211088.gd
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BÌNH THUẬN RA THÔNG BÁO KHẨN YÊU CẦU TỰ GIÁC 
KHAI BÁO Y TẾ 

ở Y tế Bình Thuận yêu cầu người dân 
đi du lịch ở Đà Nẵng có đi qua những 
địa điểm liên quan phải liên hệ ngay 

cơ sở y tế gần nhất.  

Ngày 27-7, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, 
Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận đã ký thông 
báo khẩn gởi Công an; Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố 
trong tỉnh liên quan đến Thông báo khẩn số 
16 của Bộ Y tế. 

Kiểm tra tàu Phú Qúy chở du khách 

Theo đó những người đã đến và sử dụng 
dịch vụ tại 3 Bệnh viện C Đà Nẵng từ ngày 
20-đến 22-7; Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng 
ngày 18-7 tại phòng 506 Khoa Nội hô hấp và 
ngày 23-7 tại phòng Hồi sức tích cực; Bệnh 
viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà 
Nẵng: Từ ngày 14 đến16-7 và 20 đến 21-7 
tại căng-tin Bệnh viện, Nhà thuốc Bệnh viện 
và phòng 401, khu B. 

Những người đã sử dụng dịch vụ xe 
khách của nhà xe Thanh Hường: Chuyến 3 
giờ chiều ngày 17-7 từ Thành phố Đà Nẵng 
đến Thành phố Quảng Ngãi; chuyến 3 giờ 
sáng ngày 20-7 từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng, 
đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức 
năng Đà Nẵng lúc 6h30 giờ sáng. 

Những người đi chuyến tàu 23 giờ ngày 
21-7, số hiệu SE7 từ thành phố Đà Nẵng đến 
thành phố Quảng Ngãi; chợ đầu mối Hoà 

Cường, 65 Lê Nổ, Hoà Cường Nam, Hải 
Châu, Đà Nẵng, vào buổi sáng các ngày từ 
8 đến 12-7; quán bún Cô Nở, đường Nguyễn 
Thuỵ, Quảng Ngãi, vào buổi sáng ngày 18-
7; dự tân gia tại hẻm 1 Nguyễn Thông, 
Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi, ngày 19-7 và Nhà Văn hoá Lao động, 
đường Hùng Vương, tỉnh Quảng Ngãi, từ 
20-21h ngày 23-7. 

Sở Y tế đề nghị những người dân Bình 
Thuận đã đến những địa điểm trên liên hệ 
ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc liên hệ 
với đường dây nóng các cơ sở y tế trong tỉnh 
để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. 

Danh sách số đường dây nóng tại Bình Thuận 

Cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Bá Tòng, Phó 
giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cũng đã 
ký văn bản khẩn gởi Công an; Bộ Chỉ huy 

S 

https://plo.vn/tags/VGjDtG5nIELDoW8gS2jhuqluIFPhu5EgMTYgQ-G7p2EgQuG7mSBZIFThur8=/thong-bao-khan-so-16-cua-bo-y-te.html
https://plo.vn/tags/VGjDtG5nIELDoW8gS2jhuqluIFPhu5EgMTYgQ-G7p2EgQuG7mSBZIFThur8=/thong-bao-khan-so-16-cua-bo-y-te.html
https://plo.vn/tags/IMSQw6AgTuG6tW5n/da-nang.html
https://plo.vn/tags/IFPhu58gWSB04bq_/so-y-te.html
https://plo.vn/tags/IEPDtG5nIEFu/cong-an.html
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Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành 
phố trong tỉnh. 

Theo đó đề nghị thông tin để người dân 
biết liên hệ ngay với các cơ sở y tế. Cụ thể 
những ai đã đến Trung tâm tiệc cưới For 
You Palace, địa điểm tại Công viên Trung 
tâm đường 2/9, Hải Châu, TP. Đà Nẵng, 
trong thời gian từ 10h30-12h30 ngày 18-7 
cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần 

nhất để được tư vấn hỗ trợ hoặc gọi điện 
thoại qua đường dây nóng để được hướng 
dẫn. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 27 tháng 7) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-ra-thong-
bao-khan-yeu-cau-tu-giac-khai-bao-y-te-

926721.html 

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

BÌNH THUẬN THEO DÕI, CÁCH LY TẠI NHÀ 402 NGƯỜI 
VỀ TỪ ĐÀ NẴNG VÀ QUẢNG NGÃI 

gành y tế tỉnh Bình Thuận đang theo 
dõi, giám sát chặt chẽ, cách ly tại nhà 
402 người đến hoặc trở về từ Đà 

Nẵng và Quảng Ngãi.  

Chiều 27-7, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã 
có báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh Covid-
19 tại địa bàn. 

Theo đó, đến 16 giờ cùng ngày, tỉnh Bình 
thuận liên tiếp 136 ngày không ghi nhận 
thêm trường hợp nào nhiễm Covid-19. 

Hiện tại, ngành y tế địa phương đang 
cách ly tập trung 2 trường hợp (từ tối 14-7-
2020) để theo dõi sức khỏe. Đến nay, 2 
trường hợp này đã 2 lần âm tính với dịch 
bệnh Covid-19, sức khỏe bình thường. 

Cũng theo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, đến 
16 giờ chiều ngày 27-7, địa phương đang 
theo dõi, giám sát chặt chẽ, cách ly tại nhà 
402 trường hợp đến hoặc trở về từ TP Đà 
Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Hiện tại sức khỏe 
tất cả các trường hợp đều bình thường. 

Tỉnh Bình Thuận đang theo dõi, giám sát chặt chẽ, 
cách ly tại nhà 402 người đến hoặc trở về từ TP 
Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. 

Cùng ngày, để chủ động phòng ngừa, 
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, 
chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, 
chống Covid-19 tỉnh Bình Thuận vừa có văn 
bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ…khẩn trương rà soát danh sách công 
dân đã đến TP Đà Nẵng trở về địa phương 
chưa qua 14 ngày phải thực hiện khai báo y 
tế, thông báo cho y tế địa phương. 

Tuyên truyền để người dân đã đi qua TP 
Đà Nẵng từ ngày 18-7-2020 đến nay chủ 
động thông báo với chính quyền địa phương 
nơi cư trú, phải thực hiện khai báo y tế và tự 
cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 14 ngày 
theo quy định; đồng thời, khuyến cáo cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động và 
nhân dân trên địa bàn nên tạm dừng các 
chuyến thăm quan, du lịch, thăm thân và 
những công việc không cần thiết khác đến 
TP Đà Nẵng; thông báo kịp thời cho chính 
quyền địa phương khi phát hiện các trường 
hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để 
có biện pháp xử lý. 

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

 (ngày 27 tháng 7) 

https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-theo-
doi-cach-ly-tai-nha-402-nguoi-ve-tu-da-

nang-va-quang-ngai-675589.html

 

N 

https://plo.vn/tags/IMSQxrDhu51uZyBEw6J5IE7Ds25n/duong-day-nong.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-ra-thong-bao-khan-yeu-cau-tu-giac-khai-bao-y-te-926721.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-ra-thong-bao-khan-yeu-cau-tu-giac-khai-bao-y-te-926721.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-ra-thong-bao-khan-yeu-cau-tu-giac-khai-bao-y-te-926721.html
https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-theo-doi-cach-ly-tai-nha-402-nguoi-ve-tu-da-nang-va-quang-ngai-675589.html
https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-theo-doi-cach-ly-tai-nha-402-nguoi-ve-tu-da-nang-va-quang-ngai-675589.html
https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-theo-doi-cach-ly-tai-nha-402-nguoi-ve-tu-da-nang-va-quang-ngai-675589.html
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BÌNH THUẬN YÊU CẦU ĐO THÂN NHIỆT ĐỐI VỚI KHÁCH DU LỊCH 

rước diễn biến mới của dịch bệnh 
Covid-19, nhiều cơ sở du lịch ở địa 
bàn Bình Thuận đã thực hiện nghiêm 

túc các yêu cầu về công tác phòng chống 
dịch. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Thuận vừa có văn bản khẩn gởi các cơ sở 
kinh doanh lưu trú, dịch vụ du lịch, các 
doanh nghiệp lữ hành về việc thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-
19.  

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Bình Thuận yêu cầu các cơ sở kinh 
doanh lưu trú, dịch vụ du lịch thực hiện đo 
thân nhiệt, bố trí chỗ rửa tay bằng nước 
sạch với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn 
tại các điểm cung cấp dịch vụ theo đúng quy 
định của Bộ Y tế; đảm bảo tuyệt đối an toàn 
đối với sức khỏe của khách du lịch, người 
lao động; thực hiện khai báo y tế, sàng lọc 
khách du lịch có đi, về từ thành phố Đà Nẵng 
kể từ ngày 18/7 đến nay; nắm chắc lộ trình di 
chuyển của du khách trước khi đến đăng ký 
lưu trú, sử dụng dịch vụ, thông tin kịp thời 
cho cơ quan chức năng để có hướng dẫn, 
hỗ trợ xử lý theo quy trình. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Thuận cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành, kiểm tra rà soát lại 
các chương trình du lịch đã phục vụ cho 
khách đến thành phố Đà Nẵng và ngược lại 
từ ngày 18/7 đến nay, lập danh sách đoàn 
khách, thông báo cho cơ quan y tế để thực 
hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng, 
chống dịch có liên quan (nếu có); Tạm 

ngưng thực hiện các chương trình du lịch 
cho khách đến thành phố Đà Nẵng và ngược 
lại từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới. 

Các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm 
các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

Trước diễn biến mới của dịch bệnh Covid-
19, nhiều cơ sở du lịch ở địa bàn Bình Thuận 
cũng đã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu 
về công tác phòng chống dịch. 

Bà Trần Thị Bảo Trâm – chủ cơ sở lưu trú 
(Trường Ca Hotel) ở thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận cho biết: "Chúng tôi tuân thủ 
rất nghiêm khắc về vấn đề khai báo tạm trú. 
Nếu như có khách đi từ vùng dịch về chúng 
tôi sẽ báo cho công an và cơ sở y tế tới để 
có hướng xử lý tiếp theo"./. 

Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2020 
 (ngày 28 tháng 7) 

https://vov.vn/du-lich/binh-thuan-yeu-
cau-do-than-nhiet-doi-voi-khach-du-lich-

1075206.vov 

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

KHÁCH SẠN PHẢI NẮM CHẮC LỘ TRÌNH TRƯỚC KHI NHẬN KHÁCH  

ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình 
Thuận đề nghị các cơ sở lưu trú, kinh 
doanh lữ hành phối hợp phòng chống 

dịch COVID-19. 

Ngày 27-7, ông Võ Thành Huy, Phó giám 
đốc Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Bình Thuận đã có văn bản khẩn gởi các cơ 
sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ du lịch; các 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đề 

nghị chủ động thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 
tỉnh. 

Theo đó yêu cầu cơ sở kinh doanh lưu 
trú, dịch vụ du lịch thực hiện đo thân nhiệt, 
bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà 
phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tại các 
điểm cung cấp dịch vụ theo đúng quy định 
của Bộ Y tế. Đảm bảo tuyệt đối an toàn đối 
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với sức khỏe của khách du lịch, người lao 
động tại cơ sở kinh doanh dịch vụ. 

Kiểm tra du khách từ đảo Phú Qúy về đất liền. 

Thực hiện khai báo y tế đối với khách du 
lịch để sàng lọc khách đến từ nước ngoài và 
khách có đi, về từ thành phố Đà Nẵng kể từ 
ngày 18-7 đến nay. Nắm chắc lộ trình di 
chuyển của du khách trước khi đến đăng ký 
lưu trú, sử dụng dịch vụ tại đơn vị mình, 
thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng để 
có hướng dẫn, hỗ trợ xử lý theo quy trình. 

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch 
vụ lữ hành kiểm tra, rà soát lại các chương 
trình du lịch đã phục vụ cho khách đến thành 

phố Đà Nẵng và ngược lại từ ngày 18-7 đến 
nay, lập danh sách đoàn khách, thông báo 
cho cơ quan y tế để thực hiện khai báo y tế 
và các biện pháp phòng, chống dịch có liên 
quan (nếu có). 

Tạm ngưng thực hiện các chương trình 
du lịch cho khách đến thành phố Đà Nẵng và 
ngược lại từ hôm nay cho đến khi có thông 
báo mới. 

“Nội dung nêu trên là rất quan trọng, thể 
hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng 
đồng, với xã hội, để đảm bảo cho mục tiêu 
Bình Thuận luôn là điểm đến an toàn nhằm 
ổn định và phát triển. Do đó, Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ sở kinh 
doanh lưu trú du lịch, các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ du lịch và các doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh 
nghiêm túc triển khai thực hiện”, văn bản kết 
luận. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 27 tháng 7) 

https://plo.vn/dich-covid-19/khach-san-
phai-nam-chac-lo-trinh-truoc-khi-nhan-

khach-926713.html

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

MỔ LẤY BÚI TÓC GẦN NỬA KG TRONG BỤNG BÉ GÁI 
CÓ HOÀN CẢNH ĐÁNG THƯƠNG

é gái nhập viện với cơ thể gầy ốm đau 
bụng, được các bác sĩ siêu âm chẩn 
đoán có dị vật trong cơ thể. 

Phẫu thuật lấy dị vật trong bao tử bé gái. 

Đến trưa 04-7, các y bác sĩ bệnh viện đa 
khoa An Phước, TP.Phan Thiết (Bình 

Thuận) đã thực hiện ca mổ lấy dị vật là búi 
tóc nặng 400gr trong bụng bé gái Lê Thị 
Cẩm Linh (10 tuổi, ngụ Thiện Trung, xã 
Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết) thành công. 

Theo người thân bé khai báo với bệnh 
viện, bé bắt đầu ăn tóc lúc 3 tuổi, đến 8 tuổi 
mới bỏ được chứng bệnh này. Bé thường 
rất ít ăn, ăn nhiều sẽ bị nôn ói, đau bụng nên 
rất gầy ốm, 10 tuổi nhưng chỉ nặng 21 ký. 

Người nhà thấy cháu hay nôn ói, đau 
bụng nên đưa đến bệnh viện điều trị. Tại đây 
qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện có dị vật 
trong tá tràng nên quyết định cho phẫu thuật. 
Ê kíp mỗ đã thực hiện thành công lấy búi tóc 
ra ngoài sau hơn 1 giờ. Ca phẫu thuật được 
hoàn toàn miễn phí. 
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Khối tóc lấy ra  trong bao tử của bé gái. 

Được biết, hoàn cảnh của bé Linh rất 
đáng thương. Cháu sinh non lúc 8 tháng, mẹ 
qua đời, ba cháu đã đi bước nữa, cháu được 
bà nội nuôi dưỡng từ nhỏ. 

Lê Long // http://congan.com.vn.- 2020 
(ngày 5 tháng 7) 

http://congan.com.vn/doi-song/mo-lay-
bui-toc-gan-nua-ky-trong-bung-benh-nhi-

10-tuoi_95406.html 

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

MONG CÓ TIỀN CỨU CHỮA CHO CON 

m Nguyễn Phúc Khang (20 tuổi, sinh 
viên Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình 
Thuận), trú tại xóm 3, thôn 1, xã 

Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 
Bình Thuận, không may bị tai nạn giao 
thông. 

Em Nguyễn Phúc Khang (20 tuổi, sinh 
viên Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình 
Thuận), trú tại xóm 3, thôn 1, xã Thuận Minh, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, 
không may bị tai nạn giao thông. 

Phúc Khang được chẩn đoán chấn thương sọ 
não, dập phổi, chấn thương lồng ngực, gãy chân 
và hôn mê sâu. Hiện tại em Khang đang được điều 
trị tích cực tại lầu 2, khoa Thần kinh, phòng Hồi 

sức, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM (ảnh).  

Từ khi Khang nhập viện đến nay, gia đình 
đã phải vay mượn khắp nơi mới có được số 

tiền 22 triệu đồng để đóng viện phí. Chị Hồ 
Thị Mai, 43 tuổi, mẹ của Khang tâm sự: “Gia 
đình tôi chỉ làm nông, ai thuê gì làm nấy, thu 
nhập của hai vợ chồng khoảng 200.000 
đồng/ngày, chỉ đủ chạy ăn từng bữa. Thật 
tình, hiện tại vợ chồng tôi đang rối bời vì 
không biết phải xoay xở cách nào để có tiền 
điều trị cho Khang trong những ngày sắp 
tới”. Rất mong những tấm lòng hảo tâm cùng 
hỗ trợ để gia đình lo cho em Khang sớm 
vượt qua tình cảnh nguy kịch. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác 
bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn 
Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: 
(028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài 
Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân 
hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi 
nhánh TP Hồ Chí Minh. 

Bùi Anh Tuấn // 
https://www.sggp.org.vn.- 2020  

(ngày 16 tháng 7) 

https://www.sggp.org.vn/mong-co-tien-
cuu-chua-cho-con-673182.html

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

NGƯ DÂN BÌNH THUẬN BẮT ĐƯỢC “QUÁI VẬT ĐẠI DƯƠNG” 
NẶNG 800 KG 

gày 1/7, một ngư dân thị xã La Gi 
(Bình Thuận) khai thác khơi xa bắt 
được 1 con cá đuối khổng lồ nặng 

đến 800kg, chiều ngang 5m, choáng hết cả 
ô tô tải loại lớn.  

Vừa cập cảng Phú Hài (Phan Thiết), "quái 
vật đại dương" đã được thương lái mua 

E 

N 

http://congan.com.vn/doi-song/mo-lay-bui-toc-gan-nua-ky-trong-bung-benh-nhi-10-tuoi_95406.html
http://congan.com.vn/doi-song/mo-lay-bui-toc-gan-nua-ky-trong-bung-benh-nhi-10-tuoi_95406.html
http://congan.com.vn/doi-song/mo-lay-bui-toc-gan-nua-ky-trong-bung-benh-nhi-10-tuoi_95406.html
https://www.sggp.org.vn/mong-co-tien-cuu-chua-cho-con-673182.html
https://www.sggp.org.vn/mong-co-tien-cuu-chua-cho-con-673182.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 7 năm 2020                           __             -56- 
 

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

ngay. Họ phải dùng xe cẩu loại lớn mới đưa 
được cá từ tàu lên bờ.  

Cá Đuối Nạng nặng 800 kg vừa được ngư dân La 

Gi bắt được. 

Theo giới chuyên môn, "quái vật đại 
dương" này có tên thường gọi là Đuối Nạng, 
còn tên khoa học là Manta Birostris. Loại cá 
đuối này được coi là lớn nhất thế giới, 
thường sống ở biển vùng nhiệt đới và cận 
nhiệt đới.  

 

Cá đuối có tên khoa học là Manta Birostris 
vừa được ngư dân La Gi bắt được phải dùng 
cẩu loại lớn mới đưa được lên bờ. 

"Quái vật đại dương" cũng được xem là 
loài hải sản lớn nhất mà ngư dân Bình 
Thuận từng đánh bắt. Thị xã La Gi là nơi có 
năng lực khai thác xa bờ lớn. Ngư dân ở đây 
dạn dày sóng cả, thường xuyên hoạt động 
khơi xa kể mùa biển động.  

Con cá Đuối Nạng nặng 800 kg được coi là lớn 
nhất từ trước đến nay do ngư dân Bình Thuận bắt 
được. 

 
Chung Quốc Hưng // 

https://doanhnghiepvn.vn.- 2020 
 (ngày 4 tháng 7) 

https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ngu-
dan-binh-thuan-bat-duoc-quai-vat-dai-

duong-nang-800-kg/20200704105751978 

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

BÌNH THUẬN: THANH LONG TĂNG GIÁ GẤP ĐÔI, 
NÔNG DÂN PHẤN KHỞI 

iện nay, giá thanh long tại tỉnh Bình 
Thuận được thu mua tại vườn với giá 
từ 15.000 - 20.000 đồng/kg. Thời 

điểm này giá thanh long gấp đôi so với tháng 
trước. 

Theo nông dân Nguyễn Văn Thanh, xã 
Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam cho 

biết: "Hiện, thương lái đến tận vườn thu mua 
với giá 16.000 đồng/kg. Sau khi, trừ chi phí 
phân, thuốc, đợt thu hoạch này thu lãi 
khoảng 30 triệu đồng, cho 1.000 trụ thanh 
long. Giá tăng, nông dân chúng tôi rất phấn 
khởi", anh Hùng chia sẻ. 
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Nông dân Bình Thuận thu hoạch thanh long. 

Nhiều nông dân ở xã Hàm Thạnh cho 
hay, thanh long chỉ cần có giá 10.000 
đồng/kg là đã có lãi. Năm nay, thương lái 
ngỏ ý mua với giá 15.000 – 20.000 đồng thì 
rất hào hứng. Đặc biệt, nhiều tháng qua, do 
dịch Covid - 19, hoạt động xuất khẩu thanh 
long bị ảnh hưởng, làm giá thanh long lên 
xuống thất thường. 

Một thương lái thu mua thanh long tại 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho 
biết: "Nguyên nhân giá thanh long tăng cao 
là do đợt thu hoạch này không có nhiều trái 
chín. Nên các vựa không đủ hàng đóng 

thùng xuất khẩu, nguồn cung khan hiếm đã 
đẩy giá lên cao". 

Trong 3 ngày trở lại đây, các vựa thu mua 
thanh long tại tỉnh Bình Thuận liên tục phát 
giá 15.000 - 20.000 đồng, tùy theo tỷ lệ đẹp 
xấu. Cụ thể, hàng đẹp nhất đúng chuẩn xuất 
khẩu qua Pò Chài (Trung Quốc) được mua 
20.000 đồng/kg. 

Riêng hàng dạt bị nấm, xấu xí trước đây 
không ai muốn mua, giờ cũng bán được 
5.000 - 6.000 đồng/kg. 

Theo thống kê, tỉnh Bình Thuận hiện có 
hơn 30.000 ha thanh long, sản lượng 
550.000 tấn mỗi năm. Ngoài thị trường 
Trung Quốc, hiện nay thanh long Bình 
Thuận cũng đã xuất khẩu được một số nước 
khác như: Đức, Mỹ, Nhật, Dubai, Arab 
Saudi, Hàn Quốc, Australia... 

Ý Thảo // https://giaoducthoidai.vn.- 2020 
(ngày 7 tháng 8) 

https://giaoducthoidai.vn/binh-thuan-
thanh-long-tang-gia-gap-doi-nong-dan-

phan-khoi-20200707090126939.html

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

XUẤT HIỆN NHIỀU LOẠI SÂU BỆNH TRÊN LÚA VÀ THANH LONG 
Ở BÌNH THUẬN 

ự thay đổi liên tục của các hình thái 
khí hậu, thời tiết khiến nhiều loại cây 
trồng phát sinh sâu bệnh, nhất là 2 loại 

cây trồng chính của Bình Thuận là lúa và 
thanh long. 

Lúa bị gây hại 

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV Bình 
Thuận, tại nhiều địa phương, lúa đã xuất 
hiện một số loại sâu bệnh gây hại. 

Đơn cử như ốc bươu vàng, với diện tích 
nhiễm 147 ha, mật số 2,5-5 con/m2, phân bố 
nhiều tại huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Nam 
và thị xã La Gi. Ngoài ra, các hiện tượng như 
sâu đục thân xuất hiện diện tích nhiễm 20ha, 
bệnh đạo ôn lá 542ha với tỷ lệ 5-10%. 

Do vậy, nông dân nên gieo sạ với mật độ 
phù hợp (100 - 120 kg/ha sạ hàng và không 
quá 150 kg/ha khi gieo thẳng), thăm đồng 

thường xuyên để phát hiện các loại dịch hại 
sớm để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Gia tăng sâu bệnh trên thanh long 

Hiện tượng sâu bệnh trên thanh long. 

Vượt qua giai đoạn khó khăn do thanh 
long bị khô héo vì hạn, nay mưa xuống, gia 
đình bà Nguyễn Thị Thái Thanh (xã Hàm 
Liêm, Hàm Thuận Bắc) lại mang nỗi lo mới. 
Đó là trên 1.000 trụ thanh long đang cho thu 
hoạch hàng mùa, xuất hiện những đốm 
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chấm lạ trên trái. Vợ chồng bà đã nhờ đến 
cán bộ chuyên môn xem xét, tìm hiểu để biết 
cách phòng trừ. Bà cũng nhanh chóng chặt 
bỏ, mang đi tiêu hủy lượng trái bị sâu bệnh 
để hạn chế lây lan ra những trụ xung quanh. 

Theo ông Nguyễn Hữu Quang, Phó chi 
cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Bình 
Thuận, thời điểm này trên cây thanh long, 
bệnh đốm nâu nhiễm 415ha với tỷ lệ nhiễm 
nhẹ 5 - 10%, tăng 167ha so với kỳ trước, tập 
trung tại Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Hàm 
Thuận Nam, thị xã La Gi. 

Ngoài ra, bệnh thán thư cành, quả nhiễm 
137ha, tăng 32ha so với kỳ trước. Đặc biệt 
trong giai đoạn này, sự xuất hiện của bệnh 
nám cành, vàng cành gần 3.600ha, tăng 
2.090ha so với cùng kỳ năm trước. Bệnh 
thối rễ tóp cành nhiễm là 1.477ha. Với tình 
hình thời tiết hiện nay, khả năng các loại sâu 
bệnh như đốm nâu, thán thư, ốc sên tăng về 
diện tích và mức độ gây hại. Bệnh thối rễ tóp 

cành, vàng nám cành có xu hướng giảm về 
diện tích và mức độ gây hại. 

Ngành chức năng khuyến cáo, đối với 
bệnh đốm nâu trên cây thanh long, các địa 
phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến bệnh 
trên vườn, tuyên truyền, phổ biến “Quy trình 
kỹ thuật quản lý bệnh đốm nâu hại thanh 
long” của Chi cục Trồng trọt và BVTV Bình 
Thuận cho người dân biết và áp dụng. Đối 
với bệnh vàng cành, bà con bón hoặc phun 
bổ sung các loại phân bón lá có hàm lượng 
lân, canxi, magie, kali cao để tăng cường độ 
cứng của cành.. 

Kiều Hằng // 
https://kinhtenongthon.vn.- 2020  

(ngày 7 tháng 8) 

https://kinhtenongthon.vn/xuat-hien-
nhieu-loai-sau-benh-tren-lua-va-thanh-long-

o-binh-thuan-post36412.html 

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

KIỂM SOÁT CHẶT VẬN CHUYỂN LỢN, SẢN PHẨM TỪ LỢN 

BND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản 
chỉ đạo tăng cường kiểm soát vận 
chuyển lợn, sản phẩm từ lợn. 

Bình Thuận tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 

soát các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm 
lợn không đảm bảo an toàn làm lây lan dịch bệnh. 

Ảnh: KS. 

Theo đó, triển khai ý kiến của Bộ NN-
PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã 
giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các 
Sở, ngành và UBND các huyện, TX, TP tăng 
cường công tác kiểm tra, kiểm soát để kịp 
thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường 
hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản 
phẩm lợn không đảm bảo an toàn làm lây lan 
dịch bệnh; không để xảy ra tình trạng nhập 

lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động 
vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản 
phẩm lợn ra, vào tỉnh. 

Trường hợp bắt được các lô hàng lợn, 
sản phẩm từ lợn vận chuyển bất hợp pháp 
thì phải tiêu hủy theo quy định… 

Đối với Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Sở Công 
thương, UBND tỉnh giao phối hợp chặt chẽ, 
chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với các 
cơ quan thú y địa phương; phối hợp tổ chức 
áp dụng các biện pháp triển khai phòng, 
chống dịch bệnh động vật theo quy định của 
pháp luật hiện hành. 

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng 
cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, 
kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường 
hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản 
phẩm động vật trái phép ra, vào tỉnh. 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2020 
(ngày 8 tháng 7) 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-kiem-
soat-chat-van-chuyen-lon-san-pham-tu-lon-

d268030.html
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 IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

BÌNH THUẬN TỔ CHỨC CUỘC THI “KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO NĂM 2020 - 2021” 

uộc thi nhằm nâng cao nhận thức, xây 
dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo và tạo sự lan tỏa đến đông 

đảo người dân, từng bước hình thành Hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho Bình 
Thuận; khơi dậy đam mê khởi nghiệp của thế 
hệ trẻ, từ đó tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh và hỗ 
trợ triển khai các sản phẩm, dự án tiềm năng. 
Cuộc thi cũng đồng thời nhằm thu hút sự quan 
tâm, hỗ trợ của xã hội, tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp đối với các sản phẩm, dự án 
khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng phát triển. 

Thanh niên Bình Thuận tìm hiểu sản phẩm thảo 
dược trồng theo công nghệ mới (ảnh: 
baobinhthuan.com.vn) 

Đối tượng tham gia là các tổ chức, nhóm cá 
nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp, 
có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai 
thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh 
doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận; ưu tiên các ý tưởng, 
dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm cụ thể. Các 
doanh nghiệp khởi nghiệp dự thi phải có thời 
gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể 
từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp lần đầu. Có thể tham gia một 
hoặc nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp; nhóm 
cá nhân tham gia thì số thành viên nhóm 
không quá 5 người. 

Ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo đăng ký dự thi thuộc tất cả các ngành, lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Khuyến 
khích các ý tưởng, dự án có ứng dụng công 
nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ 
tự động hóa, công nghệ xanh, công nghệ 
sạch, công nghệ bảo vệ môi trường, công 
nghệ năng lượng mới, công nghệ vật liệu mới 
và các loại công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại 
nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng. 
BTC xét tuyển lựa chọn 15 hồ sơ xuất sắc 
tham gia vào vòng Chung kết. Tại vòng Chung 
kết, tác giả (hoặc đại diện tác giả) thuyết trình 
trước BTC, các nhà đầu tư, khán giả. BTC dự 
kiến phát động cuộc thi ngày 4/9/2020 và nhận 
hồ sơ dự thi trước 01/02/2021. 

BTC chấm vòng Sơ khảo từ 18/02-
28/02/2021; chấm vòng Chung kết từ 01/3-
8/3/2021. Dự kiến công bố kết quả cuộc thi 
ngày 15/3 và trao thưởng ngày 25/3/2021. 
BTC sẽ trao 01 giải Nhất trị giá 30.000.000 
đồng; 02 giải Nhì trị giá 24.000.000 đồng/giải; 
3 giải Ba trị giá 18.000.000 đồng/giải; 5 giải 
Khuyến khích trị giá 6.000.000 đồng/giải. 

Thanh Minh // 
 http://baodulich.net.vn.- 2020 

 (ngày 14 tháng 7) 

http://baodulich.net.vn/Binh-Thuan-to-
chuc-cuoc-thi-Khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-

nam-2020---2021-2402-23447.html 

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

LÀNG BIỂN HỒI SINH NHỜ "SỔ ĐỎ MẶT NƯỚC"  

au 3 năm thực hiện giao khoán cho 
người dân quản lý, mật độ sò lông ở 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận dần phục hồi, có thời điểm đạt 150 
con/m2  

Bãi biển ven bờ xã Thuận Quý (huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) tấp nập 

C 
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thuyền thúng ra vào. Ông Phạm Cường, 
người khởi xướng về mô hình đồng quản lý 
trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản đầu tiên của 
cả nước, chỉ cho chúng tôi về các cột tiêu, 
đánh dấu vị trí khoanh vùng bảo vệ nguồn 
lợi sò lông của xã. Đây là mô hình thành 
công đầu tiên trên cả nước về trao quyền 
quản lý mặt nước cho ngư dân. 

4-5 năm về trước, rất nhiều ngư dân vùng 
biển xã Thuận Quý phải bán thuyền để 
chuyển nghề vì các tàu giã cào từ nhiều nơi 
thường xuyên kéo lưới trái tuyến vào sát bờ 
biển khiến nguồn lợi hải sản cạn kiệt. 
"Chứng khiến những con sò lông nhỏ li ti 
bằng ngón tay bị bắt không thương tiếc 
khiến tôi thấy uổng quá. Nếu để lớn khoảng 
gần 20 con/kg thì bán với giá cao nên tôi nảy 
sinh suy nghĩ xin quản lý mặt nước để nuôi 
tái tạo loài nhuyễn thể hai mảnh này" - ông 
Cường nhớ lại. 

Nghĩ là làm, ông Cường làm đơn gửi các 
cấp, ngành xin nuôi thí điểm sò lông sinh sản 
trên vùng biển được giao khoán. Qua nhìn 
nhận việc quản lý nguồn lợi thủy sản còn 
nhiều bất cập, đồng thời đáp ứng nguyện 
vọng của ngư dân, tỉnh Bình Thuận đã tiên 
phong tổ chức việc thúc đẩy trao quyền và 
xây dựng năng lực cho cộng đồng trong 
quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững 
nguồn lợi thủy sản ven biển. Mô hình này 
được người dân gọi nôm na với cái tên "sổ 
đỏ mặt nước". 

Sau khi được phê duyệt chủ trương, năm 
2015, huyện Hàm Thuận Nam thành lập Hội 
Cộng đồng ngư dân đầu tiên tại xã Thuận 
Quý, với 60 thành viên. Khoảng 120 tấn sò 
lông giống được thả xuống vùng biển 
khoanh nuôi, đồng thời thả 10 cội chà nhằm 
thu hút các loài hải sản đến sinh sống. Vùng 
biển tái tạo sò lông được giao người dân 
quản lý, trông coi và đánh dấu khoanh vùng 
bảo vệ. Tiếp đó, các xã ven biển Tân Thành 
và Tân Thuận cũng lập Hội Cộng đồng ngư 
dân và được giao mặt nước để tái tạo, quản 
lý nguồn lợi thủy sản. 

Sau 3 năm thực hiện, mật độ sò lông tại 
huyện Hàm Thuận Nam dần phục hồi, có 
thời điểm đạt 150 con/m2, tổng trữ lượng 
khoảng 100 tấn với kích cỡ từ 40-50 mm. 

Lượng tôm hùm, mực và cá các loại xuất 
hiện dày hơn. Thêm vào đó, sò lông tự nhiên 
bắt đầu phát triển và sinh sản trở lại ở vùng 
biển Thuận Quý. 

Ngư dân thả sò lông xuống biển 

Anh Nguyễn Văn Trí, một trong những 
người đầu tiên cùng ông Phạm Cường tham 
gia mô hình trao quyền quản lý mặt nước 
cho ngư dân ở xã Thuận Quý, cho biết thu 
nhập của anh và nhiều người khác tăng lên 
đáng kể. "Nhiều ngư dân trước đây cất lưới 
bỏ nghề thì đã bắt đầu mua sắm ngư cụ trở 
lại. Những người vẫn giữ nghề thì tiếp tục 
mở rộng hoạt động đánh bắt. Từ khi có mô 
hình này, bà con bắt đầu làm ăn ổn định" - 
anh Trí nói. 

Ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng 
Chi cục Thủy sản Bình Thuận, cho biết mô 
hình này đã đạt mục đích cao nhất là bảo vệ 
và khôi phục được nguồn lợi thủy sản tại 
vùng biển này. Đồng thời, mô hình cũng 
chuyển đổi một cách cơ bản về nhận thức 
của cộng đồng ngư dân và cả chính quyền. 

Theo ông Trần Văn Lanh, Phó Phòng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-
PTNT) huyện Hàm Thuận Nam, từ thực tế 
hiệu quả mô hình này, Bộ NN-PTNT đã khảo 
sát và luật hóa thành điều 10 của Luật Thủy 
sản năm 2017 (hiệu lực từ năm 2019), quy 
định về cách tổ chức đồng quản lý trong bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản. Cuối năm 2020, Hàm 
Thuận Nam sẽ phấn đấu là huyện đầu tiên 
trong cả nước giao quyền cho cộng đồng 
quản lý mặt nước ven biển.  

Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2020 
(ngày 13 tháng 7) 

https://nld.com.vn/thoi-su/lang-bien-hoi-
sinh-nho-so-do-mat-nuoc-
20200712221420271.htm

https://nld.com.vn/thoi-su/lang-bien-hoi-sinh-nho-so-do-mat-nuoc-20200712221420271.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/lang-bien-hoi-sinh-nho-so-do-mat-nuoc-20200712221420271.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/lang-bien-hoi-sinh-nho-so-do-mat-nuoc-20200712221420271.htm
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 V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BÀN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGUỒN DU LỊCH CẤP ĐỘ CHUYÊN GIA 
CHO BÌNH THUẬN 

ới đây, tại Bình Thuận, Hiệp hội Du 
lịch tỉnh Bình Thuận đã có buổi làm 
việc với Khoa Du lịch và Việt Nam 

học (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) 
bàn về phương hướng liên kết trong đào tạo 
nguồn du lịch chất lượng cao - ở cấp độ 
chuyên gia. 

Đoàn cán bộ, giảng viên, chuyên gia của Trường 
Đại học Nguyễn Tất Thành chụp hình lưu niệm 
cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận 

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch 
tỉnh Bình Thuận đánh giá cao hoạt động hợp tác 
giữa hai bên 

Tới dự, có ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ 
tịch Hiệp hội; ông Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ 
tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận; bà 
Phan Thị Ngàn, Trưởng khoa Du lịch và Việt 

Nam học, Trường Đại học Nguyễn Tất 
Thành. 

Tại buổi làm việc, hai bên đã đi đến thống 
nhất sẽ tiến tới các bước để thực hiện đào 
tạo chương trình thạc sĩ du lịch tại tỉnh Bình 
Thuận ở 2 cơ sở: Trường Cao đẳng cộng 
đồng Bình Thuận và Trường Đại học Phan 
Thiết. Đây là một trong những nỗ lực của hai 
bên nhằm đáp ứng nhu cầu trong đào tạo 
nguồn nhân lực ở cấp độ chuyên gia. Bởi, 
Bình Thuận là một trong những đô thị phát 
triển du lịch lớn của cả nước, đặc biệt là tại 
khu vực Mũi Né, Phan Thiết và một số khu 
vực khác nên đang có nhu cầu rất lớn về 
nguồn nhân lực này. 

Khảo sát và tham quan Feng Shui resort - Hàm 
Thuận Nam 

Thêm vào đó, ngay như các cơ sở đào 
tạo ở Trường Đại học Phan Thiết, Trường 
Cao đẳng Cộng đồng, lượng sinh viên các 
chuyên ngành về Du lịch (Nhà hàng - Khách 
sạn, Hướng dẫn viên, Bếp, Lễ tân…) tốt 
nghiệp ra trường cũng có nhu cầu rất lớn 
trong việc học cao học. Ngoài ra, các doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch cũng 
đang có đội ngũ rất lớn có nhu cầu tiếp tục 
học cao hơn để quản trị - quản lý doanh 
nghiệp tốt hơn. Xuất phát từ nhu cầu đó, hai 
bên sẽ tiếp tục bàn thảo các lộ trình, bước đi 

M 
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cho thích hợp để sớm xây dựng chương 
trình, phương thức đào tạo thạc sĩ trong thời 
gian sớm nhất. 

Cũng cũng trong dịp này, Khoa Du lịch & 
Việt Nam học đã có chương trình khảo sát, 
tham quan thực tế tại một số điểm, như: Bảo 
tàng nước mắm, Trường Dục Thanh, Bảo 
tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận, 

lưu trú tại Feng Shui resort - Hàm Thuận 
Nam, Khu Bảo tồn thiên nhiên Tá Kóu… 

Thanh Tùng - Trần Lợi // 
http://baodulich.net.vn.- 2020 

 (ngày 7 tháng 7) 

http://baodulich.net.vn/Ban-ke-hoach-
dao-tao-nguon-du-lich-cap-do-chuyen-gia-

cho-Binh-Thuan-09-23399.html

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

BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ BỜ BIỂN TẠI CÁC KHU, 
ĐIỂM DU LỊCH 

hời gian gần đây tại Bình Thuận, các 
cơ sở, hộ dân lấn chiếm, sử dụng bãi 
biển khá lộn xộn, gây mất trật tự và mỹ 

quan bãi biển. Tình trạng hàng rong chèo 
kéo du khách, ca nô nước… tái bùng phát 
với mức độ nghiêm trọng hơn; tại khu vực 
bãi biển Hàm Tiến, Cam Bình, Long Sơn - 
Suối Nước, thị xã La Gi, Tp. Phan Thiết. 
Trước tình hình đó, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã yêu cầu tăng cường công tác quản lý, 
bảo vệ bờ biển tại các khu, điểm du lịch. 

Biển Mũi Né – Bình Thuận 

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND 
các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực 
hiện nghiêm công tác quản lý địa bàn, không 
để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng, sử 
dụng bãi biển không đúng quy định; nghiêm 
cấm các hoạt động mua bán hàng rong, 

chèo kéo du khách, ca nô nước… gây mất 
trật tự và mỹ quan bãi biển; thường xuyên tổ 
chức thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm. 

Sở VHTTDL tiếp tục thông tin về Quyết 
định số 51/2013/QĐ-UBND về quy định 
quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí 
trên biển, Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND 
về quy định quản lý các khu du lịch, điểm du 
lịch, bãi tắm du lịch trên địa bàn. Tăng 
cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn 
cho chủ các cơ sở kinh doanh du lịch ven 
biển thực hiện đúng các quy định liên quan 
đến việc bảo vệ môi trường biển, bờ biển, 
xây dựng môi trường du lịch thân thiện, tạo 
hình ảnh đẹp trong lòng người dân và du 
khách. 

UBND tỉnh Bình Thuận giaocác địa 
phương chịu trách nhiệm chính trong việc 
quản lý bờ biển tại các khu, điểm du lịch; Sở 
VHTTDL theo dõi và kịp thời tham mưu 
UBND tỉnh xử lý khi có tình huống phát sinh. 

 

Gia Khôi // http://baodulich.net.vn.- 2020 
(ngày 13 tháng 7) 

http://baodulich.net.vn/Binh-Thuan-tang-
cuong-quan-ly-bo-bien-tai-cac-khu-diem-

du-lich-2402-23431.html

 

 
 
 
 

T 
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BÌNH THUẬN-LÂM ĐỒNG HỢP TÁC KÍCH CẦU DU LỊCH 

áng 7/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch phối hợp với Hiệp hội du lịch tỉnh 
Bình Thuận tổ chức Lễ phát động 

hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam 
đi du lịch Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn 
tỉnh . Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh kích 
cầu du lịch nội địa, quảng bá hình ảnh điểm 
đến 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 

Điểm nhấn tại lễ phát động là Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã ký 
kết chương trình hợp tác triển khai hoạt 
động kích cầu với Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Lâm Đồng. Theo nội dung ký kết, 
hai địa phương sẽ xây dựng và triển khai các 
gói kích cầu cho các sản phẩm du lịch; phối 
hợp nghiên cứu xây dựng các sản phẩm 
mới, mở rộng kết nối tour, tuyến giữa hai địa 
phương nói riêng và các tỉnh thành phố trong 
cả nước nói chung. Đặc biệt trong tháng 7 
này, cùng với Vietnam Airlines, hai địa 
phương sẽ tổ chức đón đoàn doanh nghiệp 
lữ hành các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 
đến khảo sát sản phẩm du lịch tại Bình 
Thuận và Lâm Đồng. 

Hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận sẽ chủ 
động liên kết, hình thành các chuỗi cung ứng 
dịch vụ tạo nên chương trình du lịch trọn gói 
giữa hai địa phương với giá cả hợp lý theo 
tiêu chí, giảm giá nhưng không giảm chất 
lượng; triển khai các gói giảm giá dịch vụ từ 
30 - 50% từ tháng 7 đến tháng 12/2020… 
Đồng thời, hai địa phương đẩy mạnh truyền 
thông quảng bá hình ảnh Lâm Đồng và Bình 
Thuận là những điểm đến du lịch an toàn với 

các gói sản phẩm kích cầu “Đà Lạt - Miền 
yêu thương” và "điểm đến Mũi Né", … 

Dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực tới 
ngành Du lịch nhiều nước trên thế giới, trong 
đó có Việt Nam. Du lịch Bình Thuận cũng 
chịu ảnh hưởng không nhỏ khi lượng khách 
trong 6 tháng đầu năm 2020 sụt giảm mạnh 
(giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019). 
Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh được kiểm 
soát, các đơn vị kinh doanh đã nhanh chóng 
thay đổi chiến lược vừa đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch bệnh vừa tăng cường 
hoạt động du lịch. Vì vậy, việc kích cầu và 
liên kết kích cầu du lịch là việc làm hết sức 
cần thiết nhằm khuyến khích, tạo điều kiện 
người dân, du khách đến Bình Thuận vui 
chơi và tham quan giải trí, phần nào giảm 
bớt khó khăn cho doanh nghiệp du lịch và 
dần hồi phục, phát triển ngành Du lịch của 
tỉnh. 

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Đức Hòa, 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận nhấn mạnh: Chương trình “Người 
Việt Nam đi du lịch Việt Nam” tại Bình Thuận 
kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng mạnh mẽ với nhiều 
sản phẩm, dịch vụ du lịch hấp dẫn, chất 
lượng cao, giá ưu đãi, nhanh chóng giúp 
khôi phục thị trường khách nội địa và chuẩn 
bị cho công tác xúc tiến, khôi phục các thị 
trường khách quốc tế. 

Để chương trình mang lại hiệu quả, Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các 
doanh nghiệp chủ động nâng cao chất lượng 
dịch vụ, năng động tìm giải pháp khôi phục 
thị trường, đoàn kết trong việc kích cầu, tạo 
chuỗi sản phẩm chú trọng hình ảnh du lịch 
chung của tỉnh. Các đơn vị tham gia kích cầu 
với nguyên tắc chung: Đảm bảo chất lượng 
dịch vụ, an toàn du khách, hướng đến hình 
ảnh du lịch Bình Thuận an toàn, thân thiện, 
hấp dẫn và chuyên nghiệp. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có cơ 
chế kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ du 
lịch, đảm bảo chất lượng phục vụ, tích cực 
xây dựng các sản phẩm dịch vụ du lịch mới 
và nâng cao tính chuyên nghiệp gắn với 
công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch 
COVID-19 tại cơ sở. Hiệp hội Du lịch chủ 

S 
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động triển khai các chương trình kích cầu, 
làm cầu nối để tạo sự liên kết giữa các 
doanh nghiệp trong với ngoài tỉnh, thành phố 
trong cả nước; thường xuyên nắm tâm tư, 
nguyện vọng, khó khăn của doanh nghiệp để 
trao đổi với các sở ngành và báo cáo UBND 
tỉnh xem xét giải quyết kịp thời. 

Dịp này, Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Thuận 
cũng giới thiệu các gói kích cầu du lịch trên 
địa bàn tỉnh, đặc biệt là chương trình về 
Điểm đến Mũi Né. Đây là chương trình kích 

cầu lớn nhất từ trước đến nay của du lịch 
Bình Thuận, nhằm 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://dantocmiennui.vn.- 2020  

(ngày 7 tháng 7) 

https://dantocmiennui.vn/binh-thuanlam-
dong-hop-tac-kich-cau-du-lich/290453.html 

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

COCO BEACH CAMP “THIÊN ĐƯỜNG HAWAII CỦA XỨ VIỆT” 

oco Beach Camp là khu cắm trại nằm 
ở vùng ngoại ô thị xã Lagi, tỉnh Bình 
Thuận. Là một bãi biển hoàn toàn 

mới, tuy không nằm tách biệt với thế giới 
xung quanh nhưng ngay khi đặt chân đến, 
bạn sẽ có cảm giác nó gần như là một thế 
giới hoàn toàn khác. Coco Beach Camp 
được lấy cảm hứng từ thế giới đầy sắc màu 
ở nơi Hawaii, được trang trí theo phong cách 
sống động, mới lạ và đầy hấp dẫn. 

 

Không có những dãy nhà sừng sững như 
trong các khách sạn, resort khác mà thay 
vào đó là những dãy lều đủ màu sắc được 
dựng lên trong toàn khu, kéo dài từ bãi biển 
cho đến khoảng sân vườn bên trong, một bãi 
tắm lớn, một căn biệt thự trắng nhỏ nằm cặp 
bờ biển, một quầy bar tròn theo phong cách 
Hawaii, một thư viện lớn. Đó sẽ là nơi mà 
bạn cùng tất cả các vị khách sẽ ngủ và nghỉ 
ngơi trong suốt quãng thời gian đến du lịch 
tại bãi biển có “1-0-2” này. 

Những căn nhà gỗ đầy màu sắc 

Coco Beach Camp được coi là thiên 
đường sống ảo của các bạn trẻ. Cứ vài phân 
vuông trong khu du lịch này lại cho ra được 
cả trăm bức ảnh sống ảo. Dù không quá xa 
đô thị phồn hoa, không tách biệt hẳn với 
xung quanh, nhưng một khi đã đến đây chắc 
chắn bạn sẽ cảm thấy mình như đang lạc 
vào một thế giới hoàn toàn khác. 

Thế giới cổ tích ở Coco Beach Camp  

C 
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Vẫn là biển xanh, cát trắng, nắng vàng, 
nhưng những chiếc xích đu, những chiếc 
võng trắng, dãy nhà gỗ màu sắc, một quầy 
bar tròn theo phong cách Hawaii, một thư 
viện lớn hay những xe nhà ở để cắm trại di 
động… đã khiến nơi đây trở nên độc đáo và 
ấn tượng hơn các bãi biển khác. 

Thiên đường biển Lagi 

Checkin trong những chiếc lều bóng độc đáo 

Bất cứ chỗ nào trên bãi biển Lagi cũng mang lại cho 
bạn những bức ảnh tuyệt đẹp 

Những con diều đầy màu sắc trên bãi biển Lagi 

Tối thứ bảy bạn sẽ được chiêu đãi bữa 
tiệc âm nhạc cực đã do các DJ siêu “xịn” chủ 
trì. DJ đánh nhạc US-UK khá mới, không hề 
có nhạc Vinahouse. Không chỉ nhạc EDM 
hay, thậm chí vào buổi sáng ngồi ngay tại 
những chiếc ghế nhiều sắc màu trên bãi 
biển, bạn sẽ được thưởng thức bữa ăn cực 
ngon trên nền nhạc chill mà Coco mang lại. 

Thưởng thức âm nhạc sôi động vào buổi tối với 
những DJ hàng đầu 

Được kết hợp theo phong cách Morocco 
độc đáo với không gian ngoài trời đầy nắng, 
kết hợp với cây xanh và màu sắc tối giản độc 
đáo từ những ô gạch trắng xanh mộc mạc, 
mặc dù chỉ rộng khoảng 100m2 thế nhưng 
hồ bơi này đang khiến các tín đồ checkin và 
mê du lịch phát cuồng. 
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Thưởng thức trà chiều  theo phong cách Morocco 
độc đáo 

Bể bơi sở hữu nhiều tiện ích như ghế 
nằm, bàn trà ngay trên hồ. Tại đây, ngoài 
thỏa sức bơi, ăn chơi và thư giãn ngay trên 
mặt hồ mát lành, bạn còn được thưởng thức 
trà chiều sang chảnh phục vụ ngay tại hồ 
bơi. Hiện tại, Coco beach camp có 3 combo 
cho du khách lựa chọn với lần lượt các mức 
giá từ 1 đến 3 triệu. Ngoài tiệc trà với các 
món bánh tráng miệng, trái cây, combo còn 
có thêm BBQ hải sản nóng hổi, coktail nhiệt 
đới mát lành, đủ vị được phục vụ theo yêu 
cầu của du khách. 

Vừa nhâm nhi li cocktail vừa ngắm biển tại Beach 
Bar  

Những căn nhà gỗ đầy màu sắc 

Khu Làng Mộc sát biển gồm 10 ngôi nhà mộc chữ 
A được thiết kế độc đáo, trang trí theo phong cách 
mộc mạc nằm ẩn mình trong khu vườn rau xanh 
mướt. Tại đây bạn được tự tay thu hoạch những 
vườn rau tự nhiên, ngắm nhìn đàn gà đi kiếm ăn. 
Hay thư giãn trong những bồn tắm gỗ ngoài trời. 

Hải sản tại Coco Beach rất đa dạng và đều tươi 
sống khiến cho nhiều du khách mê mệt 

http://tapchicongthuong.vn/images/20/7/4/nha_go_xinh.jpg
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Nổi tiếng ở đây chính là ghẹ nhàn. Thưởng thức 
ghẹ nhàn các bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt đối 
với các loại ghẹ thông thường 

Coco Beach Camp như một thế giới mới, 
dường như chỉ cần bước qua cánh cửa dẫn 
đến một xứ sở năng động như Coco Beach 

Camp, bạn sẽ chẳng còn phải vướng bận 
bất cứ những lo toan, phiền muộn nào của 
cuộc sống bộn bề đầy áp lực, bỏ lại sau lưng 
những âu lo, gạt đi những nỗi buồn và cũng 
sẽ thôi vấn vương những tháng ngày mệt 
nhọc. Đến Coco Beach Camp, bạn sẽ ngỡ 
như cuộc sống ôi sao mà đẹp xinh đến thế, 
thế giới này rộn ràng và tươi vui như thế. 

 
Nguyên Vy // 

http://tapchicongthuong.vn.- 2020  
(ngày 5 tháng 7) 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/coco-
beach-camp-thien-duong-hawaii-cua-xu-

viet-73136.htm 

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

ĐẢO PHÚ QUÝ, ĐIỂM DU LỊCH HẤP DẪN PHẢI ĐẾN 
Ở BÌNH THUẬN 

ới 10 hòn đảo có đặc điểm tự nhiên 
khác nhau, Phú Quý đã trở thành 
điểm tham quan du lịch đầy ấn tượng 

với du khách trong và ngoài nước. 

Sáng 3-7, tại huyện đảo Phú Quý, Sở VH-
TT&DL Bình Thuận, UBND huyện Phú Quý 
đã tổ chức Lễ công bố quyết định của tỉnh 
Bình Thuận công nhận Phú Quý là khu du 
lịch cấp tỉnh. 

Ông Ngô Minh Chính trao quyết định công nhận 
Phú Quý là khu du lịch cấp tỉnh. 

Huyện đảo Phú Quý có diện tích khoảng 
17,82 km2, cách TP Phan Thiết 56 hải lý 
(khoảng 110km về phía Đông).  

Là nơi có nhiều thắng cảnh đẹp, di tích 
lịch sử giá trị, nét văn hóa độc đáo, người 

dân miền biển hiền hòa, mến khách... đảo 
Phú Quý đang dần trở thành một điểm đến 
hấp dẫn của du khách khi tới Bình Thuận. 

Thời gian qua, du lịch Phú Quý đã có tăng 
trưởng vượt bậc, dần trở thành ngành kinh 
tế dịch vụ trọng điểm của huyện.  

Cụ thể, năm 2019, Phú Quý đón 42.300 
lượt khách (tăng 117% so với cùng kỳ), tổng 
thu từ du lịch ước đạt 105,75 tỉ đồng. Đây là 
con số ấn tượng, thể hiện sự tăng trưởng 
vượt bậc đối với ngành du lịch huyện. 

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bình Thuận, ông 
Ngô Minh Chính, cho biết: “Với 10 hòn đảo 
có điểm tự nhiên khác nhau, Phú Quý đã trở 
thành điểm tham quan du lịch đầy ấn tượng 
với các sản phẩm như tắm biển, câu cá, lặn 
biển, tham quan các di tích, làng chài truyền 
thống, ẩm thực. Cạnh đó, người dân Phú 
Quý hiền hòa, mến khách cũng hấp dẫn 
thêm nhiều du khách trong và ngoài nước 
đến tham quan trải nghiệm, nghỉ dưỡng”. 

 

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch 
tỉnh Trần Văn Bình cũng đã công bố và trao 
quyết định thành lập Chi hội Du lịch Phú Quý 
với gần 20 hội viên. 

V 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/coco-beach-camp-thien-duong-hawaii-cua-xu-viet-73136.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/coco-beach-camp-thien-duong-hawaii-cua-xu-viet-73136.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/coco-beach-camp-thien-duong-hawaii-cua-xu-viet-73136.htm
https://plo.vn/tags/IMO0bmcgTmfDtCBNaW5oIENow61uaA==/ong-ngo-minh-chinh.html
http://tapchicongthuong.vn/images/20/7/4/ghe.jpg
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Mách nhỏ khi đến Phú Quý: 

Thời điểm đẹp nhất để du lịch đảo Phú 
Quý là từ tháng 12 đến tháng 6 hàng năm. 
Để ra đảo phải đến Cảng Phan Thiết và đón 
tàu biển tới Phú Quý. Trước đây du khách 
phải mất 6 tiếng nhưng hiện nay từ Phan 
Thiết ra đảo chỉ còn 3,5 tiếng đối với tàu 
trung tốc và 2,5 tiếng đối với tàu cao tốc. 

Khi đến đảo, du khách thường thuê xe 
máy với giá từ 100 – 120.000 đồng/ngày, 
ngay tại nơi mình lưu trú để tự do khám phá. 

Phú Qúy nổi tiếng với nhiều bãi biển nước 
trong vắt nhìn thấy cả san hô như vịnh Triều 
Dương, bãi Nhỏ, gành Hang. Ngoài ra còn 
có các điểm tham quan như Chùa Linh 
Quang (di tích lịch sử cấp quốc gia) tọa lạc 
trên một đồi cao được xây dựng vào thời 
Cảnh Hưng thứ 8, đến nay đã hơn 250 tuổi. 
Hiện chùa còn lưu giữ các sắc phong của 
triều Nguyễn ban. 

Gần đó là Vạn An Thạnh còn lưu giữ gần 
100 bộ xương cá voi, rùa da. Nơi đây 
cũng được xem là một bảo tàng hải dương 
học với những bộ sưu tập phong phú về cá 
voi. 

Một trong những điểm đến không thể bỏ 
qua nữa là Dinh mộ Thầy Nại được xây 
dựng từ thế kỷ 17. Nơi đây được xem là chỗ 
dựa tinh thần của cư dân vùng biển. 

Ngoài ra còn có hải đăng nằm trên ngọn 
núi Cấm với độ cao 108m so với mực nước 
biển; Chùa Linh Sơn – núi Cao Cát là một 
quần thể thắng cảnh đẹp của Phú Quý. Núi 
Cao Cát được dân đảo xem như ngọn núi 
thiêng, tọa lạc ở phía Bắc đảo, nơi đây có 
tượng Phật Quan Âm rất uy nghi được đặt 
trên đỉnh núi.  

Xung quanh đảo có 9 hòn gồm: Hòn 
Tranh, Hòn Đen, Hòn Trứng, Hòn Giữa, Hòn 
Đỏ, Hòn Hải, Hòn Đồ Lớn, Hòn Đồ Nhỏ, Hòn 
Đá Tý và đều là những nơi chụp hình, quay 
phim rất đẹp không thể bỏ qua. 

Và điều không thể không thưởng thức khi 
đến đảo Phú Qúy đó là những món hải sản 
tươi, ngon trong đó có các món ốc vú nàng, 
cua mặt trăng, cá mú… đặc biệt là cua 
huỳnh đế ngon không có nơi nào sánh được. 

 

Một số hình ảnh tại đảo Phú Quý: 

Cảng Phú Quý 

Bãi tắm cạnh cột mốc chủ quyền Phú Quý 

Một góc Phú Quý yên bình. 

Lặn biển ở hòn Tranh 

https://plo.vn/tags/IHRoYW0gcXVhbg==/tham-quan.html
https://plo.vn/tags/ICBOw7ppIENhbyBDw6F0/nui-cao-cat.html
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Một góc Phú Quý 

Bãi biển hòn Tranh 

Núi Cao Cát 

Cua mặt trăng 

Ốc vú nàng 

Cua huỳnh đế 

 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 3 tháng 7) 

https://plo.vn/van-hoa/dao-phu-quy-diem-
du-lich-hap-dan-phai-den-o-binh-thuan-

922055.html

 

 

 
 
 

https://plo.vn/van-hoa/dao-phu-quy-diem-du-lich-hap-dan-phai-den-o-binh-thuan-922055.html
https://plo.vn/van-hoa/dao-phu-quy-diem-du-lich-hap-dan-phai-den-o-binh-thuan-922055.html
https://plo.vn/van-hoa/dao-phu-quy-diem-du-lich-hap-dan-phai-den-o-binh-thuan-922055.html
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DU LỊCH BÌNH THUẬN KÍCH CẦU NỘI ĐỊA ĐỂ VƯỢT KHÓ 
THỜI COVID-19 

ể kích cầu ngành du lịch Bình Thuận 
đã có những động thái gì? 

Dịch bệnh Covid-19 khiến Sunny 
Beach Resort ở Mũi Né, Bình Thuận đối mặt 
với muôn vàn khó khăn. Doanh thu giảm 
sâu, trong khi đó mọi chi phí cho hoạt động 
của đơn vị vẫn phải chi trả. 

Khi Việt Nam đẩy lùi dịch Covid-19, doanh 
nghiệp đã quyết định bỏ ra 20 tỷ đồng để tu 
bổ cơ sở vật chất, làm mới và đa dạng hóa 
sản phẩm dịch vụ để chuẩn bị cho mùa du 
lịch hè này. 

Trượt nước bằng dù lượn - Thể thao trên biển Mũi 
Né 

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc điều hành 
Sunny Beach Resort ở Mũi Né cho biết, đơn 
vị đang tổ chức một số gói sản phẩm như 
“Bình Thuận tôi yêu” để kích cầu nội địa.  

"Chúng tôi cũng đồng hành cùng địa 
phương, cùng tỉnh nhà muốn mang các sản 
phẩm du lịch để cùng nhau trong thời điểm 
này bắt tay giữ vững, phát triển ngành du 
lịch không khói này. Trong giai đoạn này, đối 
với đơn vị Sunny chúng tôi đặt chất lượng 
chăm sóc phục vụ khách hàng một cách tốt 
nhất. Vì trong giai đoạn này, khách hàng 
còn, đã và đang đến ủng hộ không chỉ cho 
Sunny mà cho cả Mũi Né thì đó là điều đáng 
trân quý", bà Lê Thị Mỹ Hạnh chia sẻ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh 
Bình Thuận ước đón hơn 1,5 triệu lượt 
khách, trong đó khách du lịch quốc tế 
khoảng 156 ngàn lượt, khách nội địa gần 1,4 
triệu) lượt khách. Doanh thu từ hoạt động du 
lịch khoảng 4.652 tỷ đồng, đạt 26,1% kế 
hoạch năm 2020) , giảm 37,4% so với cùng 
kỳ 2019. 

Hiện, khách du lịch đã bắt đầu quay trở lại 
Bình Thuận. Và để kích cầu khách du lịch 
nội địa, vừa qua Bình Thuận đã phát động 
Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch 
Việt Nam” năm 2020. Bên cạnh đó, còn ký 
kết chương trình hợp tác kích cầu du lịch 
Bình Thuận – Lâm Đồng, giới thiệu các đơn 
vị, doanh nghiệp tham gia chương trình “Oh 
wow! Mũi Né” để các doanh nghiệp lữ hành 
tỉnh Lâm Đồng kết nối, xây dựng chương 
trình du lịch đưa du khách đến. 

Bàu Trắng 

Ông Võ Xuân Nghĩa - Giám đốc Trung 
tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận 
đặt nhiều kỳ vọng vào chương trình hợp tác 
địa phương này sẽ giúp du lịch của Bình 
Thuận thu hút khách nội địa.  

"Dịch bệnh đã tạo nên sự đoàn kết nhất 
trí cao giữa các cơ sở du lịch. Ai cũng ý thức 
được nguy cơ cao đối với ngành du lịch cũng 
như những thiệt hại. Cho nên, tất cả các 
doanh nghiệp du lịch rất cố gắng, không 
những cố gắng trong ngành mình mà còn 
đoàn kết tạo mối quan hệ tốt với các ngành 
dịch vụ khác. Từ đó, mới tạo ra được sự 
đồng thuận để chúng ta cùng nhautạo nên 
những thành công trong thời gian tới", 
ông Võ Xuân Nghĩa cho hay. 

Đ 
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Ngoài ra, vào giữa tháng 8 tới, Hiệp hội 
Du lịch Bình Thuận còn tham gia Hội chợ Du 
lịch Quốc tế Việt Nam - VITM diễn ra tại Hà 
Nội để giới thiệu, quảng bá cho du khách thủ 
đô về điểm đến Mũi Né – Phan Thiết – Bình 
Thuận. 

Ngoài thực hiện các chương trình kích 
cầu du lịch thì chính quyền cũng cần có 
những biện pháp cần thiết để hỗ trợ các 
doanh nghiệp đang gặp khó khăn sau đại 
dịch hiện nay. 

Phú Quý - Điểm đến mới của Bình Thuận 

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội 
du lịch Bình Thuận kiến nghị: "Về vấn đề này 
chúng tôi cũng đã kiến nghị với chính quyền 
địa phương cũng như Sở VH-TT, DL trong 
lúc này các doanh nghiệp rất khó khăn, cho 
nên vấn ngân sách dùng để đi xúc tiến 
quảng bá thì cũng kêu gọi sự hỗ trợ của Sở 
VH-TT, DL cũng như UBND tỉnh Bình 
Thuận. Vấn đề này, chúng tôi cũng đã báo 

cáo đến UBND tỉnh và hiện nay Sở VH-TT, 
DL cũng đang làm các kế hoạch trình UBND 
tỉnh để phê duyệt bổ sung thêm ngân sách 
phục vụ công tác xúc tiến du lịch. 

Tháp Pô Sag Inư - Nơi thu hút du khách khi đến 
với Bình Thuận 

Việc kích cầu du lịch nội địa thời điểm này 
là chính sách cần thiết khi dịch Covid-19 vẫn 
đang hoành hành trên thế giới. Cho nên, 
ngoài thực hiện các chương trình kích cầu, 
liên kết vùng trong du lịch thì tỉnh Bình Thuận 
cần đưa ra chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, 
có như vậy mới mong sớm giúp ngành du 
lịch của tỉnh phục hồi./. 

Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2020 
 (ngày 19 tháng 7) 

https://vov.vn/du-lich/du-lich-binh-thuan-
kich-cau-noi-dia-de-vuot-kho-thoi-covid19-

1072297.vov 

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

DU LỊCH TĂNG TRƯỞNG, THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
NGHỈ DƯỠNG PHÁT TRIỂN MẠNH 

ình Thuận sở hữu tới 192km bờ biển, 
trong đó có khá nhiều bãi biển đẹp và 
lam danh thắng cảnh nổi tiếng như: 

Dinh Thầy Thím, Núi Tà Cú, Hải đăng Kê 
Gà, tháp Pô Sah Inư… Bình Thuận còn có 
ẩm thực đa dạng, phong phú với nhiều món 
ăn mang đậm nét văn hóa địa phương. Đặc 
biệt, là tỉnh nổi tiếng về du lịch nên có mức 
tăng trưởng khá tốt về nguồn khách du lịch. 

Thế mạnh du lịch 

Theo báo cáo của tỉnh Bình Thuận, năm 
2019 địa phương đã đón hơn 6,4 triệu lượt 
khách du lịch (tăng 11,39% so với 2018), 
trong đó khách quốc tế khoảng 775.000 lượt 

và doanh thu từ khách du lịch đạt 15.110 tỷ 
đồng (tăng 17,5% so với năm 2018). Nguồn 
khách quốc tế đến Bình Thuận chủ yếu từ 
Trung Quốc 25,1%, Nga 20,07%, Hàn Quốc 
8,36%, Đức 6,39%, Thái Lan 4,9%, Anh 
3,91%, Mỹ 3,34%, Hà Lan 2,76%. 

Tổng số dự án trên địa bàn còn hiệu lực 
là 383, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 59.618 
tỷ đồng, trong đó có 24 dự án đầu tư nước 
ngoài với tổng vốn đăng ký là 13.071 tỷ 
đồng. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của tỉnh Bình 
Thuận, các resort từ 3 - 5 sao tập trung nhiều 
ở Phan Thiết, Mũi Né. Còn các khu vực khác 

B 

https://vov.vn/du-lich/du-lich-binh-thuan-kich-cau-noi-dia-de-vuot-kho-thoi-covid19-1072297.vov
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của tỉnh mặc dù sở hữu nhiều bờ biển đẹp 
như biển Kê Gà – Tân Thành (huyện Hàm 
Thuận Nam) nhưng hiện còn thiếu hụt các 
dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, chủ yếu là các 
resort 3 sao do chưa đẩy mạnh du lịch. 

Biển Kê Gà – Tân Thành được đánh giá là một 
trong những bãi biển đẹp và hoang sơ hàng đầu 
Bình Thuận. 

Còn theo đánh giá từ các đơn vị lữ hành, 
hiện khu vực Kê Gà có môi trường sạch, 
thoáng, bãi biển hoang sơ nhất tỉnh Bình 
Thuận. Nơi đây rất phù hợp với các khu 
resort, khách sạn cao cấp. 

Giao thông thuận tiện “mở đường” 
cho du lịch Kê Gà 

Những công trình hạ tầng giao thông như 
sân bay quốc tế Long Thành, sân bay Phan 
Thiết, cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, cao 
tốc Biên Hòa – Vũng Tàu… sẽ tạo thành 1 
hệ thống kết nối vùng với Bình Thuận, thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Bình Thuận còn có các định hướng quy 
hoạch trong tương lai khá đồng đều như 
Điều chỉnh Quy hoạch chung toàn tỉnh, xây 
dựng hoàn chỉnh tiêu chí đô thị loại II và 
hướng đến đô thị loại I vào năm 2030, quy 
hoạch hệ thống giao thông nội tỉnh thống 
nhất, hiện đại, đồng bộ và liên hoàn. 

Các dự án tỷ đô đang được gấp rút triển 
khai tại địa phương như dự án khí điện với 
tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD, được đặt tại 
xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam. 
Tổng công suất nhà máy sau khi hoàn thành 
vào năm 2023-2025 dự kiến đạt mức 
3200MW. 

Loạt hạ tầng giao thông trọng điểm như sân bay, 
cao tốc góp phần thúc đẩy du lịch Kê Gà phát 
triển. 

Dự án Khu công nghiệp – dịch vụ - đô thị 
Becamex Vsip có tổng quy mô lên đến 
5.000ha với định hướng phát triển là 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. 

Năm 2013, tỉnh Bình Thuận đã chính thức 
gỡ bỏ dự án cảng biển nước sâu Kê Gà, 
điều đó đã “đánh thức” hàng loạt các dự án 
tại khu vực Kê Gà – khu vực nổi tiếng Bình 
Thuận. Chính vì thế, hàng loạt dự án bất 
động sản lớn đã được triển khai tại đây. 

Bất động sản du lịch Bình Thuận nổi 
tiếng tăng trưởng tốt 

Hiện thị trường bất động sản nghỉ dưỡng 
tại Việt Nam đang có mức tăng trưởng lớn 
bậc nhất Đông Nam Á. Việt Nam dự đoán sẽ 
đón 21 triệu lượt khách quốc tế, đến năm 
2025 là 32 triệu lượt và tăng lên 47 triệu lượt 
vào năm 2030. 

Ngoài các thị trường truyền thống như: 
Phú Quốc, Cam Ranh, Đà Nẵng... nhiều 
vùng trũng đầu tư mới xuất hiện như Bình 
Thuận, Ninh Thuận, Quy Nhơn… Khu vực 
này liên tục “cán đích” mức tăng trưởng du 
lịch nhanh trên 15%-20%/năm, có quỹ đất 
sạch hướng biển để phát triển các sản phẩm 
du lịch đột phá, hạ tầng du lịch quy mô lớn... 
Nhờ đó trở thành hấp lực với những nhà đầu 
tư có tầm nhìn dài hạn. 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 7 năm 2020                           __             -73- 
 

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

 

Nhiều dự án đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển 
đang được phát triển biến Kê Gà thành “thủ phủ 
resort mới” của Việt Nam. 

Đi theo sự sôi động của thị trường bất 
động sản nghỉ dưỡng, hàng loạt các mô hình 
mới ra đời như: Mô hình Đô thị du lịch biển, 
Khu nghỉ dưỡng phức hợp (Integrated 
Resort), Aparthotel… mang đến nhiều xu 
hướng trải nghiệm khác biệt. Đây đang 
được xem là hướng đi mới của sản phẩm 
bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam hiện 
tại, đón đầu nhu cầu tăng chất lượng trải 
nghiệm của du khách 

Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2019, 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu 
cầu tỉnh Bình Thuận tiếp tục tạo môi trường 
đầu tư thuận lợi, có cơ chế, chính sách đầu 
tư hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư, doanh 
nghiệp chiến lược để tạo động lực cho tỉnh 
phát triển nhanh, bền vững và không ảnh 
hưởng đến môi trường sinh thái. Do đó, Bình 
Thuận đặt mục tiêu đến năm 2030, sẽ trở 
thành Trung tâm Du lịch - Thể thao biển 
mang tầm quốc gia, thu hút khoảng 14 triệu 
lượt khách, tăng hơn 8 triệu lượt so với hiện 
tại. 

Mạnh Cường // 
https://baoxaydung.com.vn.- 2020  

(ngày 23 tháng 7) 

https://baoxaydung.com.vn/binh-thuan-
du-lich-tang-truong-thi-truong-bat-dong-

san-nghi-duong-phat-trien-manh-
284861.html 

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

KÍCH HOẠT THỦ PHỦ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG KÊ GÀ  

àng loạt công trình giao thông trọng 
điểm đang được Chính phủ thúc đẩy 
tiến độ, khu vực biển Kê Gà - Tân 

Thành (Hàm Thuận Nam) với vị trí đắc địa 
ngay tại cửa ngõ phía Nam Bình Thuận một 
lần nữa đón đầu cơ hội vươn lên thành “thủ 
đô resort mới” của Việt Nam.  

Xung lực hạ tầng   

Về vị trí, có thể nói Kê Gà nắm giữ vị thế 
chiến lược thuận lợi khi nằm ngay cửa ngõ 
phía Nam Bình Thuận, cách 2 thị trường du 
lịch lớn bậc nhất cả nước gồm TPHCM 
160km, Vũng Tàu 80km. Sở hữu nhiều danh 
lam thắng cảnh đẹp, di tích nổi tiếng, đặc 
biệt là bờ biển tuyệt đẹp còn hoang sơ và 
quỹ đất ven biển còn lớn, vùng biển Kê Gà – 
Tân Thành gắn liền với ngọn hải đăng cao 
nhất và cổ nhất Việt Nam từ lâu được đánh 
giá là mảnh đất đầu tư đầy tiềm năng về du 
lịch.  

Thực tế, sau khi gỡ bỏ quy hoạch cảng 
biển nước sâu Kê Gà, rất nhiều dự án du lịch 
tại đây bắt đầu “hồi sinh”, đồng thời các tên 

tuổi lớn trên thị trường địa ốc cũng chen 
chân về đây đón hiệu ứng tích cực từ các 
công trình giao thông trọng điểm. 

 

Theo các chuyên gia, ẩn số lớn nhất được 
kỳ vọng tạo sức bật cho thị trường du lịch 
nghỉ dưỡng Kê Gà chính là sân bay quốc tế 
Long Thành và cao tốc Dầy Giây – Phan 
Thiết, 2 công trình trọng điểm đón lượng 
khách quốc tế cũng như trong nước. Sân 
bay Long Thành dự kiến đi vào vận hành 
chính thức giai đoạn 1 vào năm 2025.  

Với công suất lên tới 100 triệu hành khách 
mỗi năm, sân bay quốc tế Long Thành sẽ bổ 

H 
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sung lượng lớn khách du lịch, đặc biệt là 
khách quốc tế đến Bình Thuận, biến Kê Gà 
trở thành một điểm đến đầy hấp dẫn chỉ với 
1 giờ di chuyển.  

Nhằm thúc đẩy tiến độ dự án sân bay 
quốc tế Long Thành, giữa tháng 6-2020, Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu 
cầu UBND tỉnh Đồng Nai phải giải ngân hết 
23.000 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ giải 
phóng mặt bằng.  

Gần đây nhất, tại cuộc họp Thường trực 
Chính phủ về triển khai Nghị quyết của Quốc 
hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây 
dựng 3 đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến 
Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 
vào ngày 8-7, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT 
phải tập trung, làm quyết liệt hơn để khởi 
công xây dựng các gói thầu đầu tiên của 3 
dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - 
Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây vào cuối 
tháng 8-2020. 

Như vậy, một khi sân bay quốc tế Long 
Thành, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi vào 
hoạt động, thời gian di chuyển đến “thủ phủ 
du lịch mới của Bình Thuận” sẽ được rút 
ngắn, chỉ mất khoảng 2 giờ. 

Ngoài những công trình giao thông liên 
kết vùng nêu trên, khu đô thị biển Kê Gà 
cũng đang được hưởng lợi trực tiếp từ một 
loạt các dự án hạ tầng trọng điểm trên địa 
bàn như: xây mới tuyến đường Hàm Kiệm - 
Tiến Thành nối cao tốc Phan Thiết - Dầu 
Giây với đường ĐT.719B ven biển tổng vốn 
đầu tư hơn 460 tỷ đồng; làm mới đường 
ĐT.719B gần 1.000 tỷ đồng và nâng cấp, mở 
rộng 32km đường ĐT.719 hiện hữu khoảng 
600 tỷ đồng. 

 

Đại diện tỉnh cho biết, các trục đường 
chính nối cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và 
Quốc lộ 1 xuống biển sẽ tạo ra sức hút phát 
triển du lịch, chuỗi đô thị ven biển ở đây, đặc 
biệt là khu vực Kê Gà - Tân Thành (Hàm 
Thuận Nam). Các con đường này đều nối 
Quốc lộ 55 đi Bà Rịa - Vũng Tàu đến sân bay 
Long Thành ở phía Nam còn ở phía Bắc sẽ 
kết nối với Cảng Hàng không Phan Thiết. 

Ngoài các tuyến đường nêu trên còn có 3 
tuyến đường khác hiện hữu kết nối về Kê Gà 
là đường Hàm Minh - Thuận Quý, đường Tà 
Cú - Tân Thuận và đường từ ngã ba 46 kết 
nối Hàm Tân - La Gi. Cả 3 tuyến đường đều 
có điểm đầu là Quốc lộ 1 cùng với các tuyến 
đường mới được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy đưa 
vùng đất Kê Gà trở thành điểm đến trong 
tương lai gần. 

Đây là những dự án trọng điểm của tỉnh, 
có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy 
đầu tư công, giải quyết các điểm nghẽn về 
hạ tầng giao thông góp phần làm tăng 
trưởng kinh tế của tỉnh. Do đó mới đây 
UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu các sở, 
ngành địa phương liên quan phải vào cuộc 
quyết liệt, thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư 
dự án, đảm bảo hoàn tất các thủ tục đầu tư 
theo quy định để khởi công xây dựng công 
trình theo yêu cầu tiến độ đề ra.  

Nơi quy tụ các tổ hợp du lịch đẳng cấp 

Tính đến nay, toàn huyện Hàm Thuận 
Nam có 78 dự án, đặc biệt những dự án quy 
mô lớn tập trung chủ yếu tại Kê Gà. Việc đốc 
thúc cải thiện chất lượng hạ tầng từ phía 
chính quyền đã dẫn đường cho dòng vốn 
đầu tư chảy về nơi đây ngày càng mạnh. Tín 
hiệu này cho thấy, triển vọng Kê Gà vươn 
lên thành “thủ đô resort mới” đúng nghĩa 
không còn xa.  

Trước đó, tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 
2019, Bình Thuận đã trao quyết định chủ 
trương đầu tư cho 10 dự án, với tổng vốn 
đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng và ký thỏa 
thuận ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 14 dự án 
với tổng vốn đầu tư 19 tỷ USD và 30.696 tỷ 
đồng trên nhiều lĩnh vực, trở thành tỉnh thu 
hút vốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch dẫn đầu 
cả nước.  
Thông tin từ Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bình Thuận cho thấy, trong năm 2019 
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Bình Thuận đón 6,4 triệu lượt khách (tăng 
11,39% so với 2018), trong đó khách quốc 
tế khoảng 775.000 lượt và doanh thu đạt 
15.110 tỷ đồng (tăng 17,5% so với 2018). 
Tổng số dự án còn hiệu lực là 383 với tổng 
vốn đăng ký đầu tư 59.618 tỷ đồng, trong đó 
24 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 
đăng ký 13.071 tỷ đồng. 

 

Giới chuyên gia đánh giá, với mức tăng 
trưởng du lịch ấn tượng từ 15-20%/năm, có 
quỹ đất sạch hướng biển để phát triển các 
sản phẩm du lịch đột phá, hạ tầng du lịch quy 
mô lớn, mặt bằng giá BĐS còn khá mềm… 
Bình Thuận sẽ là vùng trũng đầu tư theo sau 
các thị trường truyền thống như Đà Nẵng, 
Cam Ranh hay Phú Quốc. Bức tranh thị 

trường BĐS Bình Thuận cũng đang chứng 
kiến sự xuất hiện nhiều mô hình mới, đa 
dạng, mang lại trải nghiệm khác biệt cho du 
khách như: mô hình đô thị du lịch biển, nghỉ 
dưỡng phức hợp (integrated resort), 
aparthotel, shoptel. 

Ông Nguyễn Đức Hoà, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết địa bàn 
huyện Hàm Thuận Nam, trong đó có Kê Gà 
thời gian qua nhận sự quan tâm lớn từ các 
nhà đầu tư. Định hướng của tỉnh trong thời 
gian tới là chú trọng thu hút các nhà đầu tư 
chiến lược có tầm cỡ, năng lực tài chính 
mạnh, có tâm và tầm nhằm kiến tạo, xây 
dựng các khu đô thị, tổ hợp nghỉ dưỡng, vui 
chơi giải trí và thể thao đẳng cấp. Qua đó, 
làm sao để kích cầu lượng khách trong nước 
và quốc tế, gia tăng chi tiêu, thích thú lưu trú 
lâu hơn và quay trở lại nhiều lần. 

Minh Tuấn // 
https://saigondautu.com.vn.- 2020 

 (ngày 20 tháng 7) 

https://saigondautu.com.vn/du-an-dau-
tu/kich-hoat-thu-phu-du-lich-nghi-duong-ke-

ga-82287.html 

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

PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUÝ THEO HƯỚNG XANH, 
BỀN VỮNG  

áng 2/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với Ủy 
ban nhân dân huyện đảo Phú Quý tổ 

chức buổi tọa đàm “Giải pháp phát triển du 
lịch Phú Quý theo hướng bền vững”.  

Đảo Phú Quý là một điểm đến du lịch đầy thú vị. 
Ảnh: Mạnh Linh 

Buổi tọa đàm nhằm tìm ra giải pháp tối 
ưu, phù hợp với đặc điểm địa lý tự nhiên của 
địa phương để xây dựng Phú Quý thành 

điểm đến xanh, sạch, hấp dẫn, an toàn thân 
thiện, bảo vệ tốt thương hiệu du lịch Phú 
Quý, góp phần nâng cao khả năng cạnh 
tranh của huyện đảo. 

Cách đất liền 56 hải lý theo hướng Đông 
- Đông Nam, huyện đảo Phú Quý (Bình 
Thuận) được biết đến là nơi có tiềm năng 
kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực 
du lịch. Thiên nhiên đã ban tặng cho Phú 
Quý phong cảnh thiên nhiên đẹp, hoang sơ 
với các bãi tắm đẹp. 

Từ đầu năm 2016 đến nay, du lịch Phú 
Quý đã có những bước phát triển mạnh, 
nhất là từ khi nguồn điện được phát 24 
giờ/ngày đã mở ra một thời kỳ mới cho Phú 
Quý. Trong năm 2019, gần hơn 42.000 lượt 
du khách trong và ngoài nước đã đến Phú 
Quý. 

S 

https://saigondautu.com.vn/du-an-dau-tu/kich-hoat-thu-phu-du-lich-nghi-duong-ke-ga-82287.html
https://saigondautu.com.vn/du-an-dau-tu/kich-hoat-thu-phu-du-lich-nghi-duong-ke-ga-82287.html
https://saigondautu.com.vn/du-an-dau-tu/kich-hoat-thu-phu-du-lich-nghi-duong-ke-ga-82287.html
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Hiện nay, tuyến vận tải hành khách Phan 
Thiết - Phú Quý đã cơ bản đáp ứng nhu cầu 
đi lại, vận chuyển hàng hóa với 3 tàu cao tốc 
và các tàu vận chuyển hàng hóa đang hoạt 
động thường xuyên... Giao thông đường 
biển từ đất liền ra đảo được cải thiện, du 
khách khắp nơi trong tỉnh, cả nước và khách 
quốc tế đến đảo ngày một đông để công tác, 
nghiên cứu lịch sử, ngắm cảnh thiên nhiên... 
Đây cũng là cầu nối quan trọng góp phần 
đưa Phú Quý gần hơn với đất liền, tạo điều 
kiện thúc đẩy kinh tế, du lịch phát triển. 

Theo ông Trần Văn Thông, Trưởng Khoa 
Quản trị Du lịch và Khách sạn, Trường Đại 
học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí 
Minh, du lịch biển đảo hiện nay gồm các loại 
hình như: Tắm biển, nghỉ dưỡng biển, tham 
quan cảnh quan, di tích, các hệ sinh thái 
biển… So với các địa phương khác, du lịch 
Phú Quý còn khá non trẻ nhưng ngành Du 
lịch tại đây đã có bước phát triển mạnh mẽ. 
Để du lịch Phú Quý phát triển bền vững, thật 
sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, huyện 
cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các 
giải pháp phát triển du lịch một cách đồng 
bộ, hiệu quả; chú trọng phát triển loại hình 
du lịch “homestay” ở cùng người dân bản 
địa, đáp ứng nhu cầu du lịch khám phá của 
du khách hiện nay. 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Bình Thuận Ngô Minh Chính cho rằng: 
Theo quy hoạch phát triển du lịch trên đảo 
Phú Quý của UBND tỉnh, đến năm 2030, 
Phú Quý sẽ trở thành khu du lịch cấp tỉnh, là 
điểm đến hấp dẫn với thương hiệu du lịch 
biển, đảo độc đáo. Mục tiêu tổng quát đến 
năm 2025, Phú Quý cơ bản trở thành Khu 
du lịch trọng điểm của tỉnh Bình Thuận, phát 
huy tiềm năng lợi thế về du lịch nghỉ dưỡng 
biển, đảo gắn với di sản, tiềm năng văn hóa 
biển. Từng bước xây dựng Phú Quý là khu 
du lịch phát triển theo hướng du lịch xanh, 
bền vững và đến năm 2030, sẽ đáp ứng đầy 
đủ các tiêu chí của Khu du lịch cấp tỉnh, là 
Khu du lịch biển đảo hấp dẫn, có vị trí quan 
trọng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 
Dự kiến đến năm 2030, Phú Quý sẽ đón 
74.000 lượt khách (trong đó khách quốc tế 
khoảng 6.000 lượt), tốc độ tăng trưởng 
khoảng 10,46%/năm và tổng nguồn thu từ 

du lịch đạt khoảng 380 tỷ đồng/năm, giúp 
giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động. 

Theo UBND huyện đảo Phú Quý, nhằm 
khai thác tối đa tiềm năng du lịch, huyện đảo 
đã tập trung phát triển các loại hình và sản 
phẩm du lịch gắn với biển cũng như: Đa 
dạng hóa các loại hình du lịch hướng đến 
phát triển du lịch xanh và bền vững. Phú Quý 
chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 
kỹ thuật giao thông đường biển, mở rộng 
đường vành đai, đường liên xã, xây dựng hệ 
thống kè biển, phát triển điện gió… Trong 
tương lai, đảo Phú Quý sẽ hướng đến sản 
phẩm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp thể thao 
biển, phát triển thành những khu nghỉ dưỡng 
du lịch cao cấp, đa dạng các loại hình lưu trú 
khác kết hợp với thể thao biển như khu vực 
biển xã Tam Thanh và xã Ngũ Phụng. 

Phú Quý sẽ mở rộng loại hình du lịch sinh 
thái trong Khu bảo tồn thiên nhiên với các 
sản phẩm như: Lặn ngắm các hệ sinh thái 
biển; quan sát các hệ sinh thái biển bằng 
thuyền đáy kính; cắm trại dã ngoại tham 
quan khu bảo tồn biển; xây dựng các khu 
trung tâm nghiên cứu và bảo tồn tài nguyên 
rừng. Cùng với đó, du lịch văn hóa cũng là 
sản phẩm hấp dẫn của Phú Quý như tham 
quan các di tích lịch sử văn hóa, trải nghiệm 
lễ hội truyền thống, tìm hiểu văn hóa đời 
sống địa phương. 

Ông Bùi Thế Nhân, Bí thư Huyện ủy, Chủ 
tịch UBND huyện đảo Phú Quý khẳng định: 
Để du lịch Phú Quý phát triển bền vững và 
thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của 
huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương cần 
phải tập trung triển khai thực hiện các giải 
pháp trên một cách đồng bộ, hiệu quả. Trong 
đó, huyện chú trọng công tác bảo vệ môi 
trường, bảo vệ tài nguyên tự nhiên và nhân 
văn, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương; 
đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch lành 
mạnh, chất lượng dịch vụ du lịch luôn đảm 
bảo và từng bước nâng cao. 

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

 (ngày 2 tháng 7) 

https://baotintuc.vn/kinh-te-bien-
dao/phat-trien-du-lich-dao-phu-quy-theo-

huong-xanh-ben-vung-
20200702131448698.htm

https://baotintuc.vn/kinh-te-bien-dao/phat-trien-du-lich-dao-phu-quy-theo-huong-xanh-ben-vung-20200702131448698.htm
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TRÊN 1,5 TRIỆU LƯỢT KHÁCH ĐẾN BÌNH THUẬN 
TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

rong 6 tháng đầu năm 2020, Bình 
Thuận ước đón khoảng 1.546.000 
lượt khách, trong đó khách du lịch 

quốc tế đạt  khoảng 156.000 lượt, tổng thu 
từ hoạt động du lịch đạt khoảng 4.652 tỷ 
đồng. 

 

Theo báo cáo của Sở VHTTDL, đến nay 
có khoảng 75% cơ sở lưu trú từ 1 - 5 sao đã 
hoạt động đón khách trở lại và cam kết đảm 
bảo an toàn trong hoạt động du lịch. Dự kiến, 

đến tháng 7/2020 hầu hết các cơ sở lưu trú 
du lịch sẽ mở cửa hoạt động bình thường. 
Công suất phòng ở thời điểm hiện tại bình 
quân đạt từ 25 - 40% (giảm từ 30 đến 50% 
so với năm 2019). Đa số resort, khách sạn 
đều có chính sách giảm giá phòng và dịch 
vụ để thu hút khách. 

Trong 6 tháng đầu năm có 4 dự án du lịch 
được chấp thuận đầu tư, luỹ kế trên địa bàn 
toàn tỉnh có 387 dự án du lịch còn hiệu lực, 
với tổng diện tích đất cấp 6.249 ha và tổng 
vốn đầu tư 69.845 tỷ đồng, trong đó có 22 
dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu 
tư là 11.231 tỷ đồng. Tính đến nay, tổng số 
dự án du lịch đã đi vào hoạt động là 188 dự 
án. 

PV // http://baodulich.net.vn.- 2020 
(ngày 1 tháng 7) 

http://baodulich.net.vn/Tren-15-trieu-luot-
khach-den-Binh-Thuan-trong-6-thang-dau-

nam-02-23322.html 

 

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

VỀ CỔ THẠCH “SĂN RÊU” NGẮM ĐÁ 7 MÀU 

ãi biển Cổ Thạch nổi tiếng với bãi đá 
rêu xanh phủ kín cùng những viên đá 
đủ màu sắc, hình thù tuyệt đẹp. 

Ngắm bình minh trên biển Cổ Thạch 

 

Tọa lạc tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận, bãi biển Cổ Thạch 
nổi tiếng với bãi đá rêu xanh phủ kín cùng 
những viên đá đủ màu sắc, hình thù tuyệt 
đẹp… 

Khi tới đây, bạn sẽ ngỡ ngàng thấy trước 
mắt là một màu xanh mướt phủ kín trên 
những phiến đá tạo nên vẻ đẹp kỳ ảo của 
tầng lớp rêu. Mặc dù biển Cổ Thạch nước 
trong vắt và xanh biếc, sóng không lớn khá 
thích hợp cho hoạt động tắm và dạo biển, 
nhưng đôi khi khách du lịch tới đây cũng chỉ 
vì lý do tò mò muốn ngắm bãi đá rêu xanh 
trên bờ biển và lượm những viên đá nhỏ 
muôn màu sắc làm kỷ niệm. 

T 

B 
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Khách du lịch ghé "săn rêu". 

Biển Cổ Thạch lúc nào cũng đẹp, tuy 
nhiên mùa “săn rêu” được xem là mùa du 
lịch chính và hút khách nhất. Thời điểm để 
bạn có thể “săn rêu” trên bãi biển này tầm 
tháng 3 dương lịch. Đặc biệt, khi thủy triều 
xuống, bãi đá rêu trở nên đẹp hơn bao giờ 
hết với màu xanh mướt mềm mịn như 
nhung. “Săn rêu” chính là chọn những 
khoảnh khắc ấy, bởi nếu không đủ nước, rêu 
sẽ bị khô không còn cái dáng vẻ mướt mát 
nữa. Mùa rêu ở Cổ Thạch thường chỉ 
khoảng một tháng, nếu thời tiết ổn định, mưa 
thuận gió hòa thì mùa rêu sẽ kéo dài hơn 
tầm hai tháng. Rêu ở đây xuất hiện như một 
hiện tượng tự nhiên, không do tác động của 
con người. Những mảng rêu xanh bám chặt 
trên những tảng đá to, nhỏ cuốn hút đến kỳ 
lạ. Cái màu xanh non mướt, mềm mại, cảm 
giác như muốn che chở cho những phiến đá 
chúng đeo bám. Ngoài việc đến đây “săn 
rêu”, bạn còn được chiêm ngưỡng bãi đá sỏi 
muôn màu sắc. Bức tranh đá – rêu có thể 
khiến bạn say mê quên lối về. Ở đây, bạn 
tha hồ chụp với rêu xanh, rồi lại ngắm nghía, 
tìm kiếm, nhặt những viên đá sỏi đủ màu 
sắc, hình dạng, họa tiết, kích thước…để làm 
kỷ niệm. 

Những mảnh rêu xanh mướt phủ kín trên đá. 

Có hai thời điểm để bạn có thể “check in” 
ở biển Cổ Thạch là khi bình minh ló rạng 
hoặc hoàng hôn chiều tà. Ánh nắng đầu tiên 
hoặc cuối chiều đều tạo nên vẻ đẹp cuốn hút 
của bãi biển. Du lịch biển Cổ Thạch thích 
hợp nhất là lịch trình 2 ngày một đêm. Bạn 
có thể đến đây vào chiều muộn, ngắm hoàng 
hôn trên biển, tìm một chỗ lưu trú quanh đó, 
kiếm một vài đặc sản để thưởng thức và đón 
bình minh trên bãi đá rêu vào sáng sớm hôm 
sau. Dịch vụ ăn uống tại Cổ Thạch cũng khá 
dễ dàng, bạn có thể thưởng thức các món 
ăn hải sản như cá, tôm, mực…ngay tại các 
quán xá, nhà hàng gần biển, hoặc ghé khu 
chợ đêm Cổ Thạch. 

Đá 7 màu Cổ Thạch với nhiều hình dạng, kích cỡ 
đẹp mắt. 

Cũng ngay gần với biển Cổ Thạch là ngôi 
chùa Cổ Thạch hơn 100 năm tuổi. Bạn có 
thể ghé thăm chùa và từ vị trí này, bạn thu 
vào tầm mắt bãi đá 7 màu và chiêm ngưỡng 
cảnh biển trời bao la với nét đẹp riêng biệt 
không phải nơi nào cũng có./. 

 

Cleo Nguyễn // https://vov.vn.- 2020 
(ngày 17 tháng 7) 

https://vov.vn/du-lich/check-in/ve-co-
thach-san-reu-ngam-da-7-mau-

1071455.vov 

 

https://vov.vn/du-lich/check-in/ve-co-thach-san-reu-ngam-da-7-mau-1071455.vov
https://vov.vn/du-lich/check-in/ve-co-thach-san-reu-ngam-da-7-mau-1071455.vov
https://vov.vn/du-lich/check-in/ve-co-thach-san-reu-ngam-da-7-mau-1071455.vov


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 7 năm 2020                           __             -79- 
 

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

 ĐỘNG ĐẤT 4 ĐỘ RICHTER NGOÀI KHƠI BỜ BIỂN BÌNH THUẬN 

ộng đất xảy ra vào sáng ngày 

15/7, ngoài khơi bờ biển Bình 

Thuận, theo Trung tâm báo tin 

động đất và cảnh báo sóng thần 

(BTĐĐ&CBST). 

Vị trí xảy ra động đất (Trung tâm BTĐĐ&CBST- 
Viện Vật lý Địa cầu). 

Theo Trung tâm BTĐĐ&CBST- Viện Vật 

lý Địa cầu, vào lúc 6h31’54’’ ngày 15/7, 

một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại 

vị trí có tọa độ (10.398 độ vĩ Bắc, 108.295 

độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 

km.  

Động đất xảy ra tại khu vực ngoài khơi 

biển tỉnh Bình Thuận. Cấp độ rủi ro thiên 

tai cấp 0. 

Trung tâm BTĐĐ&CBST vẫn đang tiếp 

tục theo dõi trận động đất này. 

Đây là một trong những trận động đất 

lớn được ghi nhận tại Việt Nam. 

Trước đó, theo Trung tâm 

BTĐĐ&CBST, vào 13h12’26’’  ngày 16/6, 

một trận động đất có độ lớn 4.9 xảy ra tại 

vị trí có tọa độ (22.563 độ vĩ 

Bắc, 102.655 độ kinh Đông), độ sâu chấn 

tiêu khoảng 12,6 km. 

 

Văn Nguyễn // 

https://baovephapluat.vn/.- 2020  

(ngày 16 tháng 7) 

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

hoi/doi-song-xa-hoi/dong-dat-4-do-richter-

ngoai-khoi-bo-bien-binh-thuan-91237.html 

 

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

BỘ VHTTDL CHO Ý KIẾN VỀ BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT 
TU BỔ 03 DI TÍCH TỈNH BÌNH THUẬN 

ộ VHTTDL đã có văn bản số 

2500/BVHTTDL-DSVH gửi UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc thẩm định 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, chống 

xuống cấp 03 di tích trên địa bàn.  

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật nói trên với những nội 

dung cụ thể gồm: 

Đối với di tích kiến trúc nghệ thuật Đình 

Tú Luông, phường Đức Long, thành phố 

Phan Thiết: sửa chữa Đình thờ thần, gian 

thờ tiền hiền, nhà nhóm, nhà khói với các 

nội dung: sửa chữa, thay thế gỗ mái ngói 

và ngói bị hư hỏng, mục, dột; chà nhám 

lớp quét vôi tường cũ, bả matít và lăn sơn 

tường trong và ngoài nhà; chà nhám lớp 

vécni cũ, đánh lại lớp vécni phủ các cấu 

kiện gỗ; tháo dỡ và thay thế 02 cột vị trí C3 

của gian thờ tiền hiền. 

Đối với di tích kiến trúc nghệ thuật Đình 

Xuân Hội, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc 

Bình: sửa chữa Đình chính, nhà Hiệp tự 

Đ 

B 

https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/dong-dat-4-do-richter-ngoai-khoi-bo-bien-binh-thuan-91237.html
https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/dong-dat-4-do-richter-ngoai-khoi-bo-bien-binh-thuan-91237.html
https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/dong-dat-4-do-richter-ngoai-khoi-bo-bien-binh-thuan-91237.html
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đường, nhà Thanh minh, nhà khách, nhà 

ống theo nguyên trạng gồm: thay thế gỗ 

mái ngói và ngói bị hư hỏng, mục, dột; chà 

nhám lớp quét vôi tường cũ, bả matít và 

lăn sơn tường trong và ngoài nhà; chà 

nhám lớp vécni cũ, đánh lại lớp vécni phủ 

các cấu kiện gỗ; thay thế hệ thống điện 

chiếu sáng; xây mới tường bao trục 1-6 và 

đoạn A-H ngoài nhà, thay thế cửa đi, cửa 

sổ bị hư hỏng, lát mới nền gạch Bát tràng 

300x300 ở đình chính. 

Đối với di tích lịch sử Địa điểm Chiến 

thắng Hoài Đức – Bắc Ruộng, xã Bắc 

Ruộng, huyện Tánh Linh: sửa chữa, sơn 

lại tường rào chính, cổng, cánh cổng và 

lắp môtơ điện cho cánh cổng; xây mới 

tường rào đoạn 1a-6a; tháo dỡ tường rào 

bao quanh bia chiến thắng, lát lại nền xung 

quanh bia; dọn dẹp sân vườn, sửa chữa, 

ốp lại gạch bồn hoa và trồng cây. 

Di tích Đình Xuân Hội. Nguồn: Báo Bình Thuận 

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL lưu ý: Đối với 

Đình Tú Luông và Đình Xuân Hội, chỉ đánh 

vécni lại các cấu kiện gỗ, không phun phủ 

sơn PU; bổ sung phương án phòng cháy 

chữa cháy và chống mối di tích. Hạng mục 

nhà nhóm của Đình Tú Luông đề nghị 

không thay toàn bộ 100% mái ngói, cần tận 

dụng các viên ngói còn tốt để tái sử dụng, 

bổ sung phương án cải tạo hoàn thiện hệ 

thống điện toàn bộ công trình. 

Đối với Địa điểm Chiến thắng Hoài Đức 

– Bắc Ruộng: không đục bỏ, thay thế và 

khắc lại đá ốp 2 cánh và chân đế bia chiến 

thắng mà cần tu bổ gắn vá những chỗ bị 

bong tróc, vệ sinh sạch cánh và chân đế 

bia. 

Bên cạnh đó, về hồ sơ thuyết minh 03 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: cơ sở pháp lý 

cần bổ sung Thông tư số 15/2019/TT-

BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ 

VHTTDL quy định chi tiết một số quy định 

về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (thay 

thế Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL 

ngày 28/12/2012 đã hết hiệu lực thi hành). 

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND tỉnh 

Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan liên quan 

hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật, tạo sự đồng thuận 

và triển khai các bước tiếp theo theo quy 

định hiện hành./. 

 

Thanh Thủy // http://toquoc.vn.- 2020 

(ngày 9 tháng 7) 

http://toquoc.vn/bo-vhttdl-cho-y-kien-

ve-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-tu-bo-03-di-

tich-tinh-binh-thuan-

20200709100143197.htm

 

 

 

http://toquoc.vn/bo-vhttdl-cho-y-kien-ve-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-tu-bo-03-di-tich-tinh-binh-thuan-20200709100143197.htm
http://toquoc.vn/bo-vhttdl-cho-y-kien-ve-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-tu-bo-03-di-tich-tinh-binh-thuan-20200709100143197.htm
http://toquoc.vn/bo-vhttdl-cho-y-kien-ve-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-tu-bo-03-di-tich-tinh-binh-thuan-20200709100143197.htm
http://toquoc.vn/bo-vhttdl-cho-y-kien-ve-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-tu-bo-03-di-tich-tinh-binh-thuan-20200709100143197.htm
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VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 

 
1. 3 giải pháp nâng chuẩn chức danh giáo viên không cần chứng chỉ tốn kém / Phan 

Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 2020 (ngày 27 tháng 7) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/3-giai-phap-nang-chuan-chuc-danh-giao-vien-

khong-can-chung-chi-ton-kem-post211070.gd 

2. Bình Thuận: 5 trường hợp về từ Đà Nẵng âm tính với COVID-19 / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2020 (ngày 28 tháng 7) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-5-truong-hop-ve-tu-da-nang-am-tinh-voi-covid19-

927127.html 

3. Bất động sản Phan Thiết nóng cùng loạt hạ tầng “khủng” / An An // https://vov.vn.- 

2020 (ngày 16 tháng 7) 

https://vov.vn/kinh-te/doanh-nghiep/bat-dong-san-phan-thiet-nong-cung-loat-ha-

tang-khung-1071443.vov 

4. Bắt giữ chủ doanh nghiệp thuê giang hồ truy sát chủ tịch hội nông dân / Hợp Phố // 

https://nld.com.vn.- 2020 (ngày 16 tháng 7) 

https://nld.com.vn/thoi-su/binh-thuan-chu-doanh-nghiep-thue-giang-ho-truy-sat-chu-

tich-hoi-nong-dan-20200715190848135.htm 

5. Bắt khẩn cấp người đàn ông nghi dụ bé gái 8 tuổi đến chợ rồi giở trò đồi bại / Cự 

Giải // https://www.doisongphapluat.com.- 2020 (ngày 30 tháng 7) 

https://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-khan-cap-nguoi-

dan-ong-nghi-du-be-gai-8-tuoi-den-cho-roi-gio-tro-doi-bai-a332664.html 

6. Bé gái nhập viện vì bỏng da nặng do tiếp xúc sứa biển / Hoàng Lan // https://plo.vn.- 

2020 (ngày 13 tháng 7) 

https://plo.vn/suc-khoe/be-gai-nhap-vien-vi-bong-da-nang-do-tiep-xuc-sua-bien-

923904.html 

7. Bình Thuận: Cách ly tại nhà hơn 1.700 người / Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 

(ngày 31 tháng 7) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-cach-ly-tai-nha-hon-1700-nguoi-928011.html 

8. Cách ly một đầu bếp Việt từ Trung Quốc trốn về bằng đường bộ / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2020 (ngày 16 tháng 7) 

https://plo.vn/dich-covid-19/cach-ly-mot-dau-bep-viet-tu-trung-quoc-tron-ve-bang-

duong-bo-924587.html 

9. Cháy vựa mủ cao su, thiệt hại lớn về tài sản / Lê Long // http://congan.com.vn.- 2020 

(ngày 22 tháng 7) 

http://congan.com.vn/doi-song/chay-vua-mu-cao-su-thiet-hai-lon-ve-tai-

san_96313.html 

10. Chưa thể mở rộng QL 1A qua Bình Thuận / Viết Long // https://plo.vn.- 2020 (ngày 

25 tháng 7) 

https://plo.vn/thoi-su/chua-the-mo-rong-ql-1a-qua-binh-thuan-926312.html 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/3-giai-phap-nang-chuan-chuc-danh-giao-vien-khong-can-chung-chi-ton-kem-post211070.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/3-giai-phap-nang-chuan-chuc-danh-giao-vien-khong-can-chung-chi-ton-kem-post211070.gd
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-5-truong-hop-ve-tu-da-nang-am-tinh-voi-covid19-927127.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-5-truong-hop-ve-tu-da-nang-am-tinh-voi-covid19-927127.html
https://vov.vn/kinh-te/doanh-nghiep/bat-dong-san-phan-thiet-nong-cung-loat-ha-tang-khung-1071443.vov
https://vov.vn/kinh-te/doanh-nghiep/bat-dong-san-phan-thiet-nong-cung-loat-ha-tang-khung-1071443.vov
https://nld.com.vn/thoi-su/binh-thuan-chu-doanh-nghiep-thue-giang-ho-truy-sat-chu-tich-hoi-nong-dan-20200715190848135.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/binh-thuan-chu-doanh-nghiep-thue-giang-ho-truy-sat-chu-tich-hoi-nong-dan-20200715190848135.htm
https://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-khan-cap-nguoi-dan-ong-nghi-du-be-gai-8-tuoi-den-cho-roi-gio-tro-doi-bai-a332664.html
https://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-khan-cap-nguoi-dan-ong-nghi-du-be-gai-8-tuoi-den-cho-roi-gio-tro-doi-bai-a332664.html
https://plo.vn/suc-khoe/be-gai-nhap-vien-vi-bong-da-nang-do-tiep-xuc-sua-bien-923904.html
https://plo.vn/suc-khoe/be-gai-nhap-vien-vi-bong-da-nang-do-tiep-xuc-sua-bien-923904.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-cach-ly-tai-nha-hon-1700-nguoi-928011.html
https://plo.vn/dich-covid-19/cach-ly-mot-dau-bep-viet-tu-trung-quoc-tron-ve-bang-duong-bo-924587.html
https://plo.vn/dich-covid-19/cach-ly-mot-dau-bep-viet-tu-trung-quoc-tron-ve-bang-duong-bo-924587.html
http://congan.com.vn/doi-song/chay-vua-mu-cao-su-thiet-hai-lon-ve-tai-san_96313.html
http://congan.com.vn/doi-song/chay-vua-mu-cao-su-thiet-hai-lon-ve-tai-san_96313.html
https://plo.vn/thoi-su/chua-the-mo-rong-ql-1a-qua-binh-thuan-926312.html
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11. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân chưa hoàn thành phương án phòng chống sự cố tại bãi 

xỉ than / Nguyễn Tiến // https://www.sggp.org.vn.- 2020 (ngày 17 tháng 7) 

https://www.sggp.org.vn/cong-ty-nhiet-dien-vinh-tan-chua-hoan-thanh-phuong-an-

phong-chong-su-co-tai-bai-xi-than-673558.html 

12. Cựu Đại úy Công an ở Bình Thuận liên quan Huy nấm độc lãnh 5 năm tù giam / Đoàn 

Sĩ // https://vov.vn.- 2020 (ngày 16 tháng 7) 

https://vov.vn/vu-an/cuu-dai-uy-cong-an-o-binh-thuan-lien-quan-huy-nam-doc-lanh-

5-nam-tu-giam-1071141.vov 

13. Đề nghị giám sát môi trường tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân / Trọng Phú // 

https://plo.vn.- 2020 (ngày 7 tháng 8) 

https://plo.vn/do-thi/moi-truong/de-nghi-giam-sat-moi-truong-tai-trung-tam-nhiet-

dien-vinh-tan-922559.html 

14. Đoạn trường của dự án trồng trọt, chăn nuôi 60 tỷ đồng ở Bình Thuận / Nhóm PVTS 

// https://nongnghiep.vn.- 2020 (ngày 15 tháng 7) 

https://nongnghiep.vn/doan-truong-cua-du-an-trong-trot-chan-nuoi-60-ty-dong-o-

binh-thuan-d268440.html 

15. Dự án QL.55 tỉnh Bình Thuận: Còn một số thiếu sót về quy trình, thủ tục / Ngọc Tuấn 

// https://baodautu.vn.- 2020 (ngày 31 tháng 7) 

https://baodautu.vn/du-an-ql55-tinh-binh-thuan-con-mot-so-thieu-sot-ve-quy-trinh-

thu-tuc-d126754.html 

16. Giám sát bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân / Kim Sơ // 

https://nongnghiep.vn.- 2020 (ngày 23 tháng 7) 

https://nongnghiep.vn/giam-sat-bao-ve-moi-truong-tai-trung-tam-dien-luc-vinh-tan-

d269026.html 

17. Giáo viên Bình Thuận nháo nhào đăng ký đi học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp 

/ Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 2020 (ngày 19 tháng 7) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-binh-thuan-nhao-nhao-dang-ky-di-

hoc-chung-chi-chuc-danh-nghe-nghiep-post210924.gd 

18. Hai tài xế đánh nhau giữa đường: Do giành vượt trước / Mai Thùy // 

https://baodatviet.vn.- 2020 (ngày 27 tháng 7 
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