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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

BAN CHỈ ĐẠO DIỄN TẬP QUÂN KHU KHẢO SÁT THỰC ĐỊA DIỄN TẬP 
CHIẾN THUẬT CẤP TRUNG ĐOÀN CHO SƯ ĐOÀN 302 

áng 22/9, tại Đồn Biên phòng Tân 
Thắng, xã Tân Thắng, huyện Hàm 
Tân, tỉnh Bình Thuận, đoàn công tác 

Ban chỉ đạo diễn tập năm 2020 Quân khu 7 
do Đại tá Đặng Văn Lẫm, Phó Tham mưu 
trưởng Quân khu, Phó trưởng Ban chỉ đạo 
diễn tập Quân khu làm trưởng đoàn tổ chức 
khảo sát thực địa diễn tập Chỉ huy – Cơ quan 
(CH–CQ) 1 bên 2 cấp ngoài thực địa và diễn 
tập chiến thuật cấp Trung đoàn bộ binh có 1 
Tiểu đoàn bắn đạn thật cho Trung đoàn 88, 
Sư đoàn 302. 

Đoàn công tác khảo sát vị trí bố trí đài quan sát trận 
địa. 

Tại buổi làm việc, đoàn công tác nghe chỉ 
huy các cơ quan báo các nội dung chuẩn bị 
cho công tác diễn tập như: Báo cáo dự kiến 
khu vực trú quân; Sở chỉ huy cấp Trung – Sư 
đoàn, khu vực phòng ngự trận địa cấp Tiểu 
đoàn, Đại đội bộ binh và Đại đội dân quân; 
khu vực thiết bị mục tiêu bắn, các bãi tạo giả; 
phạm vi giới hạn bắn; khu vực tham quan, 
đường cơ động vào khu vực tham quan diễn 
tập CH–CQ ngoài thực địa cho Sư đoàn bộ 
binh 302; các phương án diễn tập và công 
tác bảo đảm an toàn trong quá trình diễn tập. 
Đoàn công tác khảo sát, kiểm tra thực địa 
địa hình khu vực chuẩn bị cho diễn tập.  

Lãnh đạo Sư đoàn 302 báo cáo với Ban chỉ đạo diễn 
tập Quân khu vị trí đặt Sở chỉ huy Trung đoàn 88. 

Qua kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình, Đại 
tá Đặng Văn Lẫm yêu cầu trong thời gian tới, 
để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt nhất, bảo 
đảm an toàn Sư đoàn 302 và các đơn vị phối 
hợp cần tổ chức, điều hành diễn tập, theo 
dõi các khu vực diễn tập thực hiện đúng, đủ 
nội dung; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân 
đội; quá trình xây dựng trận địa, công sự cần 
phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa 
phương làm tốt công tác dân vận hỗ trợ 
người dân sinh sống trên địa bàn, phối hợp 
chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình 
Thuận khắc phục những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình chuẩn bị; tăng cường 
huấn luyện bổ sung; đảm bảo an toàn tuyệt 
đối. 

 
Nguyễn Hoàng // 

https://baoquankhu7.vn.- 2020 
 (ngày 22 tháng 9) 

https://baoquankhu7.vn/ban-chi-dao-
dien-tap-quan-khu-khao-sat-thuc-dia-dien-

tap-chien-thuat-cap-trung-doan-cho-su-
doan-302-2128436533-0019655s34010gs 
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BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN KHEN THƯỞNG 
VẬN ĐỘNG VIÊN VÕ CHIẾN ĐẤU 

gày 15/9, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
gặp mặt, tôn vinh và khen thưởng 
vận động viên võ chiến đấu tay không 

đạt giải trong hội thao cấp Quân khu. 

Khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia Hội 
thao võ chiến đấu. 

Tham gia Hội thao võ chiến đấu tay không 
do Quân khu tổ chức năm 2020, đoàn vận 
động viên của LLVT tỉnh tham gia đầy đủ các 
nội dung, hạng cân của sĩ quan, hạ sĩ quan, 
chiến sĩ và quân nhân nữ. Qua trình nỗ lực 
luyện tập và thi đấu, đoàn vận động viên 
LLVT tỉnh đạt 3 Huy chương vàng, 1 bạc và 
3 đồng.  

Đại tá Ngô Minh Lực, Chính ủy Bộ CHQS 
tỉnh biểu dương những thành tích xuất sắc 

của toàn đội và cá nhân giành được huy 
chương tại hội thao. Chính ủy yêu cầu, sau 
hội thao toàn đội và từng vận động viên rút 
kinh nghiệm trong quá trình huấn luyện, tập 
luyện, thi đấu và phấn đấu hội thao năm sau 
đạt kết quả cao hơn; cấp ủy, chỉ huy các cơ 
quan, đơn vị tiếp tục bồi dưỡng các vận 
động viên, đẩy mạnh phong trào rèn luyện 
thể dục, thể thao, nâng cao trình độ chiến 
đấu cho cán bộ, chiến sĩ.  

Các vận động viên được Quân khu tuyển 
chọn tích cực huấn luyện, rèn luyện và thi 
đấu tốt ở hội thao toàn quân, mang về thành 
tích cao nhất cho LLVT Quân khu.  

Ghi nhận những thành tích trong tham gia 
hội thao cấp Quân khu, Bộ CHQS tỉnh tặng 
giấy khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân và tặng 
quà, động viên cho toàn đội. 

                                                                  
           Duy Thỉnh // 

https://baoquankhu7.vn.- 2020 
 (ngày 16 tháng 9) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-
binh-thuan-khen-thuong-van-dong-vien-vo-
chien-dau--988288801-0019581s34010gs 

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

CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA LLVT QUÂN KHU 7: “BÁM TRÊN, 

SÁT DƯỚI”, THAM MƯU SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ 

ám sát chủ trương của Đảng ủy, Bộ 
Tư lệnh (BTL) Quân khu 7, thực hiện 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, 

xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, giai đoạn 
2016-2020, Phòng Dân vận, Cục Chính trị 
Quân khu 7 đã tham mưu xây dựng, nhân 
rộng nhiều mô hình công tác dân vận 
(CTDV) đạt hiệu quả cao. 

Bà con giáo dân tại Giáo xứ Hòa Vinh, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
vừa được Quân khu 7 trao tặng công trình 
nhà sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao. 
Công trình có diện tích xây dựng 243m2 

gồm: Khu sinh hoạt văn hóa cộng đồng; khu 
luyện tập thể dục thể thao; đường nội 
bộ. Tổng kinh phí xây dựng 1,6 tỷ đồng, 
trong đó Quân khu 7 hỗ trợ 500 triệu đồng. 
Cán bộ, chiến sĩ và bà con đã thực hiện hơn 
1.700 ngày công xây dựng. Công trình được 
đưa vào sử dụng trở thành điểm sinh hoạt 
văn hóa, thể thao của bà con. 

Để hoạt động hiệu quả, đơn vị phối hợp 
với các ban, ngành địa phương và Giáo xứ 
Hòa Vinh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, 
phát huy vai trò chức sắc tôn giáo trong thực 

N 

B 
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hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền 
đường lối của Đảng đến bà con. 

Các đại biểu dự khánh thành Nhà sinh hoạt văn hóa, 
thể dục thể thaoGiáo xứ Hòa Vinh, huyện Hàm Thuận 
Nam, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CTV. 

Từ tháng 4/2020, Phòng Dân vận tham 
mưu Cục Chính trị, Đảng ủy, BTL Quân khu 
7 hỗ trợ hơn 5,5 tỷ đồng, xây dựng 11 công 
trình như ở Giáo xứ Hòa Vinh tại các địa 
phương. Đại tá Nguyễn Quang Minh, 
Trưởng phòng Dân vận cho biết: “Thực hiện 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng 
“Đơn vị dân vận tốt”, cơ quan tập trung nâng 
cao chất lượng tham mưu; phối hợp với các 
đơn vị, ban, ngành khảo sát, lựa chọn xây 
dựng các công trình, triển khai các mô hình 
bảo đảm tính hiệu quả, phù hợp với nguyện 
vọng của các cơ sở tôn giáo, nhu cầu của 
giáo dân, tạo đồng thuận cao với địa 
phương, huy động nhiều nguồn lực cùng 
tham gia, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội 
Cụ Hồ trong cộng đồng giáo dân”. 

Với phương châm “bám trên, sát dưới”, 
tham mưu đúng, trúng, từ năm 2019 đến 
nay, Phòng Dân vận tham mưu triển khai 
xây dựng 241 “Nhà nghĩa tình quân - dân” 
(kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng/căn) tặng hộ 
nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, 
quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, 
trong Đề án “Xây dựng điểm dân cư liền kề 
chốt dân quân biên giới”, Quân khu 7 phối 
hợp với các địa phương xây dựng được 125 
căn nhà, hình thành các điểm dân cư trên 
tuyến biên giới. 

Bên cạnh đó, Phòng Dân vận phối hợp 
tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền đặc biệt; xây dựng, sử dụng hiệu quả 
lực lượng chính trị nòng cốt, nhất là tại các 
khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng dân 
tộc, tôn giáo. Từ sự tham mưu đó, BTL Quân 
khu 7 và các đơn vị tổ chức gặp mặt, giao 
lưu chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, 
tăng cường hiểu biết, phát huy vai trò của 
người có uy tín tham gia thực hiện CTDV. 
Hằng năm, Phòng Dân vận còn phối hợp 
tham mưu, tổ chức huấn luyện dã ngoại kết 
hợp làm CTDV, hoạt động kết nghĩa với các 
đơn vị, địa phương nước bạn Campuchia, 
tham gia thực hiện công tác đối ngoại quốc 
phòng, đối ngoại Nhân dân, xây dựng biên 
giới hòa bình, hợp tác, phát triển. 

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy 
Quân khu 7 đánh giá: “Hoạt động của Phòng 
Dân vận luôn bám sát chủ trương của Đảng 
ủy, BTL Quân khu, phối hợp tham mưu bằng 
đề án, kế hoạch, hướng dẫn sát thực, xây 
dựng, nhân rộng nhiều mô hình dân vận hiệu 
quả. CTDV của LLVT Quân khu góp phần 
thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên 
địa bàn, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội 
gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”. 

Từ năm 2016 đến nay, nhiều mô hình dân 
vận khéo được Phòng Dân vận tham mưu, 
triển khai có hiệu quả cao, được Quân khu 
nhân rộng như: “Cụm dân cư biên giới kiểu 
mẫu”; “Nhà nghĩa tình quân - dân”; “Phiên 
chợ 0 đồng”; “Gia đình và đơn vị”; “Vui cùng 
giáng sinh”... Phòng Dân vận nhiều năm liền 
được Tổng cục Chính trị và Quân khu 7 cùng 
các cấp, các ngành khen thưởng. 

 

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

 (ngày 27 tháng 9) 

https://baoquankhu7.vn/cong-tac-dan-
van-cua-llvt-quan-khu-7-bam-tren-sat-duoi-
tham-muu-sang-tao-hieu-qua-390989757-

0019714s34410gs 
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GIÚP NGƯ DÂN BÌNH THUẬN KHAI THÁC THỦY SẢN 
AN TOÀN, ĐÚNG PHÁP LUẬT 

gày 16-9, tại Thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận, Vùng 2 Hải quân 
phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Bình Thuận và Bộ đội 
Biên phòng tỉnh Bình Thuận triển khai 
chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm 
tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” tại 
cảng cá Phan Thiết. 

Tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho đại diện ngư dân tại 

Cảng cá Phan Thiết.  

Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Phó chính ủy 
Vùng 2 Hải quân cùng đoàn công tác đã đến 
thăm hỏi, động viên các tàu cá ngư dân và 
trực tiếp tuyên truyền cho ngư dân về các 
hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa 
Việt Nam với các nước trong khu vực; các 
văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam 
về biển, khai thác, đánh bắt hải sản an toàn, 
bền vững, đúng pháp luật gắn với bảo vệ 
môi trường, chống khai thác bất hợp pháp; 
thông tin về vị trí các âu tàu phục vụ bảo đảm 
hậu cần, kỹ thuật, các tần số thông tin liên 
lạc để sẵn sàng giúp đỡ ngư dân khi hoạt 
động trên biển và trao tặng 500 lá cờ Tổ 
quốc, 100 áo phao cứu sinh cùng 1.000 tờ 
rơi tuyên truyền về biển, đảo cho ngư dân 
của 20 tàu cá đang làm công tác chuẩn bị 
xuất bến rời cảng đi đánh bắt thủy sản trên 
biển. 

Ngư dân treo cờ Tổ quốc lên tàu trước khi xuất bến.  

Qua gặp gỡ, trao đổi, đoàn công tác đã 
nêu bật vai trò quan trọng của ngư dân khi 
tham gia đánh bắt cá trên biển là khẳng định 
chủ quyền và mỗi ngư dân một chiến sĩ giữ 
biển; cảm ơn ngư dân đã kịp thời cung cấp 
những thông tin quan trọng giúp cho lực 
lượng Hải quân nắm chắc tình hình, xử lý có 
hiệu quả các tình huống xảy ra, góp phần 
bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an 
ninh, trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc. 

Đây là một chuỗi hoạt động của Vùng 2 
Hải quân đồng hành cùng ngư dân các tỉnh 
Bình Thuận, Bà Rịa –Vũng Tàu, Sóc Trăng, 
góp phần xây dựng cơ sở địa bàn vững 
mạnh, tăng cường đoàn kết quân dân, xây 
dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận an 
ninh nhân dân trên biển vững chắc. 

 
Võ Minh Thắng // 

https://www.qdnd.vn.- 2020 
 (ngày 16 tháng 9) 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-
ninh/tin-tuc/giup-ngu-dan-binh-thuan-khai-

thac-thuy-san-an-toan-dung-phap-luat-
635327 

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

HỘI THẢO LỊCH SỬ LLVT HUYỆN ĐỨC LINH, TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 15/9, Đảng ủy, Ban CHQS huyện 
Đức Linh, tỉnh Bình Thuận tổ chức 
hội thảo góp ý vào dự thảo lịch sử 

LLVT Nhân dân huyện Đức Linh, giai đoạn 
1975 – 2015. 

Lịch sử LLVT huyện Đức Linh (giai đoạn 
1975-2015) đánh giá, rút ra bài học kinh 
nghiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Đây là công trình lịch sử có ý nghĩa thực tiễn 
trong nhiệm vụ xây dựng LLVT, xây dựng 

N 

N 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/giup-ngu-dan-binh-thuan-khai-thac-thuy-san-an-toan-dung-phap-luat-635327
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/giup-ngu-dan-binh-thuan-khai-thac-thuy-san-an-toan-dung-phap-luat-635327
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/giup-ngu-dan-binh-thuan-khai-thac-thuy-san-an-toan-dung-phap-luat-635327
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/giup-ngu-dan-binh-thuan-khai-thac-thuy-san-an-toan-dung-phap-luat-635327


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 9 năm 2020                           __             -7- 
 

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

khu vực phòng thủ. Phản ảnh rõ sự chỉ đạo, 
lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và 
Nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân. 

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp hình lưu niệm. 

Các đại biểu tham gia nhiều ý kiến đóng 
góp vào bản dự thảo, cung cấp các tư liệu, 
bổ sung sự kiện, nhân chứng, hiện vật, hình 

ảnh để minh họa và làm rõ hơn vai trò lịch 
sử của LLVT huyện trong 40 năm qua. 

Lịch sử LLVT huyện Đức Linh ra đời là tư 
liệu phong phú, đúc kết nhiều kinh nghiệm 
trong xây dựng, hoạt động, thực hiện nhiệm 
vụ của LLVT và để giáo dục cho thế hệ trẻ. 
Sau hội thảo, Ban biên soạn tiếp tục hoàn 
thiện, nghiệm thu, xuất bản, phát hành rộng 
rãi phục vụ Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ 
nghiên cứu, học tập. 

                                                                     
  Duy Thỉnh //  

https://baoquankhu7.vn.- 2020 
 (ngày 16 tháng 9) 

https://baoquankhu7.vn/hoi-thao-lich-su-
llvt-huyen-duc-linh-tinh-binh-thuan--

1276762076-0019582s34010gs 

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

BÌNH THUẬN: HỦY GIẤY PHÉP VÀO BIÊN GIỚI BIỂN 
ĐỐI VỚI KHÁCH NƯỚC NGOÀI RA ĐẢO PHÚ QUÝ 

BND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản 
đồng ý chủ trương cho người nước 
ngoài về đảo Phú Quý mà không cần 

giấy phép vào biên giới biển của công an 
tỉnh. 

Ảnh minh họa 

Theo đó, từ ngày ngày 1/9/2020 người 
nước ngoài về đảo Phú Quý không cần giấy 
phép vào biên giới của công an tỉnh. UBND 
tỉnh Bình Thuận yêu cầu tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát, nằm tình hình quản lý chặt 
chẽ hoạt động, cư trú của người nước ngoài 
khi ra đảo Phú Quý, có biện pháp phòng 

ngừa xâm phạm các hoạt động an ninh quốc 
gia và lây lan dịch bệnh Covid-19. 

Việc tạo điều kiện cho người nước ngoài 
về đảo Phú Quý mà không cần giấy phép 
vào biên giới biển của công an tỉnh, giúp Phú 
Quý thu hút khách du lịch quốc tế khi Phú 
Quý đã trở thành khu du lịch cấp tỉnh. 

Trước đó, du khách nước ngoài trước khi 
ra đảo này phải đến Phòng Quản lý xuất 
nhập cảnh Công an tỉnh xin giấy phép, thủ 
tục mất 3 - 4 ngày và phải có cơ sở du lịch 
bảo lãnh. Khi có giấy phép, họ mới được lực 
lượng Biên phòng giải quyết cho lên tàu ra 
đảo. Ngoài ra, đảo Phú Quý vừa được công 
nhận là khu du lịch cấp tỉnh vào ngày 16/6. 

 
Ý Thảo  // 

 https://giaoducthoidai.vn .- 2020 
 (ngày 6 tháng 9) 

https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/binh-
thuan-huy-giay-phep-vao-bien-gioi-bien-doi-

voi-khach-nuoc-ngoai-ra-dao-phu-quy-
x4EC6avGR.html

 

U 
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ĐẠI GIA BẤT ĐỘNG SẢN TIẾP TỤC ĐỔ VỀ ĐẦU TƯ Ở BÌNH THUẬN 

ình Thuận đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, 
hàng loạt ông lớn bất động sản du 
lịch, nghỉ dưỡng đua nhau phát triển 

các dự án. Bình Thuận đẩy mạnh đầu tư hạ 
tầng, hàng loạt ông lớn bất động sản du lịch, 
nghỉ dưỡng đua nhau phát triển các dự án. 

Thời gian gần đây, Bình Thuận bắt đầu 
xuất hiện khá nhiều nhà đầu tư tên tuổi đến 
từ TP.HCM, Hà Nội. Không chỉ đầu tư bất 
động sản ở Mũi Né mà phạm vi đầu tư còn 
lan rộng đến các địa phương như Hàm Tân, 
Hàm Thuận Nam.... 

Có thể kể tên một loạt dự án như Venezia 
Beach Village có quy mô 73 ha do Danh Việt 
Group chủ đầu tư và Hưng Vượng 
Developer triển khai. Hay như dự án Mũi Né 
Summerland Resort hơn 30 ha của Hưng 
Lộc Phát Corp. Tiếp đó là dự án Thanh Long 
Bay quy mô 120 ha của Tập đoàn Nam 
Group và không thể không nói đến dự án 
NovaWorld của Nova Land. 

Chuyên gia bất động sản Trần Khánh 
Quang cho biết nguyên nhân chính dẫn đến 
làn sóng đầu tư bất động sản ven biển tại 
Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển mạnh là do 
các chủ đầu tư lẫn nhà đầu tư đều nhận thấy 
du lịch là ngành hồi phục nhanh nhất sau 
dịch. 

Bình Thuận thu hút các doanh nghiệp bất động sản 
về đây phát triển dự án là do tiềm năng du lịch rất lớn, 
nhiều hạ tầng giao thông đang được triển khai. 

Bên cạnh đó, theo ông Quang, hạ tầng đã 
hỗ trợ cho sự phát triển bất động sản nghỉ 
dưỡng Việt Nam với nhiều dự án đường cao 
tốc, sân bay được triển khai. Mặt khác, việc 

sở hữu ô tô ngày nay khá dễ dàng đối với 
người Việt, giúp thay đổi thói quen du lịch và 
tiếp cận các kỳ nghỉ nhanh chóng, dễ dàng 
hơn. Đây là những trợ lực tích cực cho sự 
bùng nổ làn sóng đầu tư vào thị trường bất 
động sản nghỉ dưỡng Việt Nam. 

Ông Nguyễn Lê Trí, Giám đốc dự án bất 
động sản tại huyện Hàm Tân, cũng cho rằng 
lý do Bình Thuận thu hút các doanh nghiệp 
bất động sản về đây phát triển dự án là do 
tiềm năng du lịch rất lớn, nhiều hạ tầng giao 
thông đang được triển khai. 

"Như sân bay Phan Thiết đang được đầu 
tư nâng cấp để có thể tiếp nhận các loại máy 
bay dân dụng cỡ lớn. Sau khi sân bay đi vào 
hoạt động, du khách từ TP.HCM, Nha Trang, 
Đà Nẵng… đến Phan Thiết chỉ mất khoảng 
30 phút. Còn đối với du khách các tỉnh thành 
phía Bắc như Hà Hội, Hải Phòng… vào tới 
“thủ đô resort” cũng chỉ mất không quá 1,5 
giờ bay" - ông Trí chia sẻ. 

Các chuyên gia bất động sản cũng nhận 
định sự kiện thông xe cao tốc TP.HCM - 
Long Thành - Dầu Giây được xem là nguyên 
nhân giúp thị trường bất động sản ở đây 
khởi sắc. Năm 2019, Bình Thuận chính thức 
trở thành tâm điểm của thị trường bất động 
sản biển, trong đó Phan Thiết, Mũi Né hay 
Lagi là những địa danh hưởng trọn nguồn lợi 
từ sự bứt phá hạ tầng này. 

Bên cạnh đó, thông tin từ Sở KH&ĐT Bình 
Thuận cho hay, hai dự án cao tốc Nha Trang 
- Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây nằm 
trong dự án cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn 
tỉnh Bình Thuận đã giải phóng mặt bằng 
được gần 50%. Hai tuyến này hoàn thành sẽ 
kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - 
Dầu Giây, sân bay Long Thành và các tỉnh 
kinh tế trọng điểm phía Nam. 

 

Quang Huy // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 27 tháng 9) 

https://plo.vn/bat-dong-san/dai-gia-bat-
dong-san-tiep-tuc-do-ve-dau-tu-o-binh-

thuan-940005.html 

 

B 

https://plo.vn/tags/IGLhuqV0IMSR4buZbmcgc-G6o24=/bat-dong-san.html
https://plo.vn/tags/IGThu7Egw6Fu/du-an.html
https://plo.vn/tags/IELDrG5oIFRodeG6rW4=/binh-thuan.html
https://plo.vn/tags/IFBoYW4gVGhp4bq_dA==/phan-thiet.html
https://plo.vn/bat-dong-san/dai-gia-bat-dong-san-tiep-tuc-do-ve-dau-tu-o-binh-thuan-940005.html
https://plo.vn/bat-dong-san/dai-gia-bat-dong-san-tiep-tuc-do-ve-dau-tu-o-binh-thuan-940005.html
https://plo.vn/bat-dong-san/dai-gia-bat-dong-san-tiep-tuc-do-ve-dau-tu-o-binh-thuan-940005.html
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Để thanh long Bình Thuận phát triển bền vững:  

BÀI 1: CHƯA TƯƠNG XỨNG VỚI TIỀM NĂNG  

hanh long là mặt hàng trái cây xuất 
khẩu chủ lực có lợi thế của tỉnh Bình 
Thuận và Việt Nam, hàng năm đem lại 

nguồn ngoại tệ hàng tỷ USD. 

Tuy nhiên tiềm năng và lợi thế của thanh 
long Bình Thuận vẫn chưa được khai thác 
và phát huy hết hiệu quả do có những "điểm 
nghẽn" chưa được khơi thông, kết quả thu 
về chưa tương xứng. 

Xuất khẩu chính ngạch chưa nhiều 

Bình Thuận là “thủ phủ” thanh long của cả 
nước, diện tích hiện lên đến 30.652 ha, 
được trồng trên cả 10 huyện, thị xã, thành 
phố. Tuy nhiên diện tích thanh long tập trung 
chủ yếu tại 3 huyện gồm Hàm Thuận Nam 
12.856 ha, Hàm Thuận Bắc 8.988 ha và Bắc 
Bình 4.214 ha; với tổng sản lượng hơn 
600.000 tấn/năm. 

Hiện thanh long Bình Thuận xuất khẩu chính ngạch 
còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng. Ảnh: Kim 
Sơ. 

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, toàn tỉnh 
có 35 HTX và 1 liên hiệp HTX sản xuất thanh 
long, với diện tích 1.384 ha và 673 thành 
viên, trong đó có 7 HTX có nhà sơ chế, đóng 
gói và thu mua thanh long cho thành viên. 
Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận có khoảng 170 
doanh nghiệp và cơ sở thu mua, sơ chế 
thanh long, với 120 kho chứa khoảng 7.000 
tấn. 

Hiện nay, nông dân Bình Thuận áp dụng 
các TBKT mới vào sản xuất góp phần làm 
giảm giá thành sản xuất, nâng cao chất 
lượng sản phẩm. Cụ thể, như áp dụng quy 
trình sản xuất thanh long theo GAP. 

Tính đến cuối tháng 8/2020, toàn tỉnh có 
hơn 10.161 ha thanh long được cấp chứng 
nhận VietGAP và 260 ha đạt tiêu chuẩn 
GlobalGAP. 

Trên địa bàn toàn tỉnh có 13.182 ha thanh 
long được áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm; 
24.545 ha sử dụng bóng đèn compact (18-
20W) thay thế bóng đèn sợi tóc (60-75W) để 
điều khiển cho thanh long ra hoa trái vụ, góp 
phần giảm lượng tiêu thụ điện, chi phí sản 
xuất, tăng thu nhập. 

Bình Thuận hiện có khoảng 500 ha thanh 
long trồng giàn áp dụng đồng bộ hệ thống 
tưới tự động, cơ giới hóa trong sản xuất, áp 
dụng tiến bộ kỹ thuật như sử dụng phân hữu 
cơ sinh học, chế phẩm sinh học, giảm phân 
bón hóa học, thuốc BVTV. 

Bên cạnh đó toàn tỉnh có 96 tổ chức, cá 
nhân được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 
“Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh 
long, với tổng diện tích sản xuất hơn 2.977 
ha. Về chỉ dẫn địa lý “Thanh long Bình 
Thuận” đã được đăng ký bảo hộ tại các 
nước trong khối Liên minh Châu Â (EU). Đối 
với nhãn hiệu “Bình Thuận DRAGON 
FRUIT” đã nộp đơn đăng ký bảo hộ sang 14 
nước.  

Hiện Sở Khoa học và Công nghệ Bình 
Thuận đang phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ 
thực hiện các thủ tục để đăng ký bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý “Thanh long Bình Thuận” sang 
Nhật Bản. 

Hiện thanh long Bình Thuận có diện tích hơn 30.000 
ha, đứng đầu cả nước. Ảnh: Lê Khánh. 

Về tình hình tiêu thụ thanh long, theo Sở 
Công thương Bình Thuận, chủ yếu tiêu thụ 

T 

http://nongnghiep.vn/thanh-long-binh-thuan-tag62165/
http://nongnghiep.vn/thanh-long-binh-thuan-tag62165/
http://nongnghiep.vn/binh-thuan-tag100910/
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trên thị trường dạng trái tươi. Trong đó, thị 
trường nội địa khoảng 15 - 20% sản lượng, 
còn lại 80 - 85% sản lượng thanh long là xuất 
khẩu. Tuy nhiên sản lượng lượng thanh long 
xuất khẩu chính ngạch chiếm tỷ lệ rất thấp 
khoảng 2-3%, số còn lại tiêu thụ theo 
phương thức mua bán biên mậu với thương 
nhân Trung Quốc. 

Còn nhiều hạn chế 

Ngoài việc phát triển, mở rộng thị trường 
xuất khẩu chính ngạch còn hạn chế, theo Sở 
Công thương, hiện thị trường nội địa cũng 
chưa được doanh nghiệp quan tâm mở 
rộng. 

Đáng chú ý, thị trường xuất khẩu phụ 
thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Quốc 
nên nguy cơ ảnh hưởng đến việc sản xuất 
thanh long khi thị trường này bị ách tắc. Hơn 
nữa, việc đẩy mạnh hình thức buôn bán biên 
mậu đã góp phần cản trở đối với một số 
doanh nghiệp xuất khẩu chính ngạch. 

Hiện nay thanh long Bình Thuận chủ yếu xuất khẩu, 
nhưng chiếm đa số là thị trường Trung Quốc. Ảnh: KS 

heo lãnh đạo Sở Công thương Bình 
Thuận, sản lượng thanh long xuất khẩu sang 
Trung Quốc bằng hình thức biên mậu chiếm 
tỷ trọng rất lớn, nhưng vì mạnh ai nấy làm 
nên không điều tiết được lượng hàng vận 

chuyển ra biên giới, do đó đã xảy ra tình 
trạng trong một số thời điểm đã xảy ra hiện 
tượng ách tắc, ứ đọng hàng hóa tại cửa 
khẩu gây nhiều rủi ro thiệt hại cho doanh 
nghiệp, mặt khác lại tạo cơ hội cho thương 
nhân Trung Quốc ép cấp, ép giá. 

Bên cạnh đó, đa số các doanh nghiệp 
xuất khẩu thanh long trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận có qui mô vừa và nhỏ, trình độ ngoại 
thương còn hạn chế, kinh phí dành cho hoạt 
động xúc tiến thương mại ít... nên doanh 
nghiệp ít tham gia các hoạt động xúc tiến 
thương mại; ngân sách tỉnh dành cho công 
tác quảng bá và xúc tiến thương mại đối với 
sản phẩm thanh long chưa được mạnh mẽ 
và chưa tương xứng với nhu cầu. 

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, thanh 
long đóng vai trò quan trọng trong phát triển 
kinh tế nông nghiệp và nông thôn của tỉnh do 
hiệu quả kinh tế vượt trội so với cây trồng 
khác. Cây thanh long đã góp phần giải quyết 
việc làm cho hơn 30.000 hộ dân. Ông Lê 
Công Danh, một nông dân trồng thanh long 
ở thôn Đại Thiện 1, xã Hàm Hiệp, cho biết, 
trước đây gia đình trồng lúa, rau màu thu 
nhập rất thấp. Tuy nhiên, năm 1990 gia đình 
chuyển đổi trồng thanh long nên kinh tế ngày 
càng khấm khá. Với diện tích 3ha thanh long 
(3.000 trụ), mỗi năm gia đình ông Danh thu 
hoạch khoảng 90 tấn trái, với giá bán trung 
bình từ 12.000 – 15.000 đ/kg, sau khi trừ chi 
phí ông lãi khoảng nửa tỷ. 

Kim Sơ-Lê Khánh // 
https://nongnghiep.vn.- 2020 

 (ngày 19 tháng 9) 

https://nongnghiep.vn/bai-1-chua-tuong-
xung-voi-tiem-nang-d272577.html

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

Để thanh long Bình Thuận phát triển bền vững: 

BÀI 2: NÂNG CAO CHUỖI GIÁ TRỊ, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG  

ể phát triển thanh long bền vững, 
hiện tỉnh Bình Thuận đang triển khai 
các giải pháp, để nâng cao chất 

lượng trái thanh long, đồng thời xúc tiến mở 
rộng thị trường tiêu thụ.  

 

Nâng cao chất lượng thanh long 

Để phát triển thanh long bền vững, theo 
cơ quan chuyên môn, toàn bộ diện tích 
thanh long, bà con phải tuân thủ quy trình 
sản xuất GAP. Bên cạnh đó, người trồng 
thanh long cũng mong muốn Nhà nước có 

Đ 

http://nongnghiep.vn/thi-truong-xuat-khau-gao-tag109360/
http://nongnghiep.vn/thi-truong-xuat-khau-gao-tag109360/
https://nongnghiep.vn/bai-1-chua-tuong-xung-voi-tiem-nang-d272577.html
https://nongnghiep.vn/bai-1-chua-tuong-xung-voi-tiem-nang-d272577.html
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chính sách hỗ trợ, tìm đầu ra ổn định cho các 
sản phẩm sản xuất GAP. 

 
Một vườn thanh long ở xã Hàm Cường, huyện Hàm 
Thuận Nam sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: 
KS. 

vấn đề nâng cao chất lượng trái thanh 
long, đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn 
thực phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước và 
xuất khẩu, ông Phan Văn Tấn, Phó Giám 
đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận, cho biết, 
trong thời gian tới đơn vị sẽ triển khai quyết 
liệt về vấn đề này. 

Theo đó, ngành nông nghiệp sẽ tăng 
cường công tác vận động, tuyên truyền đến 
người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của 
việc sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn 
VietGAP. Cũng như triển khai đồng bộ từ 
khâu sản xuất đến cơ sở đóng gói, sơ chế, 
bảo quản để phục vụ xuất khẩu. Đồng thời 
từng bước phát triển sản xuất thanh long 
theo hướng GlobalGAP nhằm mở rộng thị 
trường. 

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên 
môn tăng cường công tác quản lý chặt chẽ 
các đối tượng sâu bệnh hại trên cây thanh 
long, nhất là bệnh đốm nâu, ruồi đục quả, 
rệp sáp.Tăng cường công tác thanh kiểm 
tra, nhằm ngăn chặn việc lạm dụng chất kích 
thích và thuốc BVTV; chú trọng nâng cao 
chất lượng sản phẩm, đảm bảo ATTP. 

Nghiên cứu, phát triển giống thanh long 
mới thay thế giống bị thoái hóa hiện nay, để 
đa dạng sản phẩm và nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả kinh tế cây thanh long. 
Đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ kỹ 
thuật, nhất là mô hình sản xuất công nghệ 
cao. Nhân rộng các mô hình hiệu quả để hạ 
giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng 
cạnh tranh nhằm phát triển thanh long bền 
vững. 

Đồng thời, nghành nông nghiệp vận 
động, phát triển mạnh các mô hình liên kết, 
hợp tác sản xuất thanh long theo chuỗi giá 
trị từ sản xuất đến tiêu thụ; nâng cao nhận 
thức người nông dân về chính sách khuyến 
khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp. "Đây là khâu 
then chốt, đặc biệt quan trọng để giảm chi 
phí cả đầu vào và đầu ra, nâng cao sức cạnh 
tranh và hiệu quả sản xuất, kinh doanh thanh 
long trong điều kiện canh tranh gay gắt, cả 
tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, góp phần hạn 
chế rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ thanh 
long", ông Phan Văn Tấn cho biết. 

Ngoài ra, khuyến khích phát triển công 
nghiệp chế biến thanh long và hỗ trợ các 
doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến các 
loại sản phẩm hàng hoá từ trái thanh long 
như: thanh long sấy khô, sấy dẻo, sản xuất 
các loại nước ép thanh long, rượu vang 
thanh long, làm bánh, mứt, kẹo... nhằm làm 
giảm áp lực khâu tiêu thụ trái tươi... 

Mở rộng thị trường 

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng trái 
thanh long, trong thời gian tới tỉnh Bình 
Thuận sẽ đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ xúc 
tiến thị trường tiêu thụ thanh long theo 
hướng vừa coi trọng thị trường trong nước, 
vừa mở rộng thị trường xuất khẩu trực tiếp, 
chính ngạch. 

Trong thời gian đến, tỉnh Bình Thuận sẽ trợ xúc tiến 
thị trường tiêu thụ thanh long theo hướng vừa coi 
trọng thị trường trong nước, vừa mở rộng thị trường 
xuất khẩu trực tiếp, chính ngạch. Ảnh: KS. 

Ông Biện Tấn Tài, Phó giám đốc Sở Công 
Thương Bình Thuận cho biết, đối với thị 
trường trong nước sẽ tiếp tục triển khai các 
hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, thực 
hiện tốt các chương trình hợp tác, liên kết 
giữa tỉnh Bình Thuận với các tỉnh, thành, 
vùng, khu vực để hỗ trợ doanh nghiệp quảng 
bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm 
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kiếm khách hàng, kênh phân phối nhằm phát 
triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Còn đối với thị trường nước ngoài, Sở sẽ 
hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu thanh 
long tham gia các hội chợ triển lãm chuyên 
ngành trái cây, rau quả có uy tín được tổ 
chức hàng năm trong khu vực và trên thế 
giới để quảng bá, tiếp thị sản phẩm, tìm kiếm 
đối tác, bạn hàng, mở rộng thị trường xuất 
khẩu. Cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp 
xuất khẩu thanh long tham gia trực tiếp các 
mạng phân phối nước ngoài đã có mặt tại 
Việt Nam như: Lotte (Hàn Quốc), Aeon 
(Nhật bản), Big C (Thái Lan)... để thông qua 
đó tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thêm thị 
trường xuất khẩu. 

Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ hối hợp với 
Thường vụ Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ 
Hiệp hội và các doanh nghiệp xuất khẩu 
thanh long tham gia các hội thảo, hội nghị, 
hội chợ triển lãm chuyên ngành về nông sản 
và trái cây, hoa quả tổ chức hàng năm tại 
các nước. 

“Trong những năm tới, Trung Quốc vẫn là 
thị trường tiêu thụ lớn của nông sản Việt 
Nam, trong đó có thanh long Bình Thuận. Do 
vậy, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh phối hợp 
với Sở Công Thương các tỉnh biên giới phía 
Bắc năm bắt, cập nhật kịp thời thông tin, tình 
hình về cơ chế, chính sách, hoạt động buôn 
bán biên mậu tại các cửa khẩu với Trung 
Quốc để cung cấp cho các doanh nghiệp. 

Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp 
hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất 
khẩu thanh long phân ra ở nhiều cửa khẩu, 
tránh tập trung vào một cửa khẩu để hạn chế 
hiện tượng ùn tắt hàng hóa, khi thu hoạch 
rộ. Đồng thời tăng cường xuất khẩu chính 
ngạch thanh long bằng đường biển để cung 
cấp cho thị trường các tỉnh, TP phía Đông và 
các tỉnh nằm sâu trong nội địa Trung Quốc”, 
ông Tài chia sẻ. 

Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận đã phê 
duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. 
Đối tượng áp dụng gồm nông dân, chủ trang 
trại, người được ủy quyền đối với hộ nông 
dân, tổ HTX; cá nhân. Theo đó, chủ trì liên 
kết được hỗ trợ 100% về chi phí tư vấn xây 
dựng liên kết, tối đa không quá 200 triệu 
đồng. Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết; hỗ trợ 
giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm 
trong 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất, khai thác 
sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung 
của HTX. Hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao, 
ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng 
quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng 
đồng bộ theo chuỗi... 

Kim Sơ-Lê Khánh // 
https://nongnghiep.vn.- 2020 

 (ngày 20 tháng 9) 

https://nongnghiep.vn/bai-2-nang-cao-
chuoi-gia-tri-mo-rong-thi-truong-

d272578.html

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

BÌNH THUẬN: ĐƯA NĂNG LƯỢNG THÀNH NGÀNH 
KINH TẾ MŨI NHỌN 

ới đường bờ biển dài 192km, khí hậu 
nắng gió quanh năm là một trong 
những điều kiện thuận lợi để Bình 
Thuận phát triển năng lượng, đặc biệt 

là năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. 

Trong Kế hoạch số 216-KH/TU về định 
hướng phát triển năng lượng đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh ủy Bình 
Thuận, một trong những mục tiêu ưu tiên của 
tỉnh đến năm 2030 là đầu tư, khai thác sử dụng 
có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn năng lượng 
tái tạo, đưa ngành năng lượng trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng 
vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh. 

Phát triển, nâng tổng công suất của các 
nguồn điện (điện than, điện khí LNG, điện gió, 
điện mặt trời, thủy điện) dự kiến đến năm 2025 
đạt khoảng 13,85 GW, sản lượng điện đạt 
khoảng 68 tỷ kWh; đến năm 2030, đạt khoảng 
22,6 GW, sản lượng điện đạt khoảng 106 tỷ 
kWh và đến năm 2045 đạt khoảng 38,3 GW, 
sản lượng điện đạt khoảng 164 tỷ kWh. Trong 
đó, ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng 

V 

https://nongnghiep.vn/bai-2-nang-cao-chuoi-gia-tri-mo-rong-thi-truong-d272578.html
https://nongnghiep.vn/bai-2-nang-cao-chuoi-gia-tri-mo-rong-thi-truong-d272578.html
https://nongnghiep.vn/bai-2-nang-cao-chuoi-gia-tri-mo-rong-thi-truong-d272578.html
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tái tạo, năng lượng sạch như điện gió (kể cả 
điện gió ngoài khơi), điện mặt trời và điện khí 
LNG. Xây dựng hệ thống lưới điện đồng bộ, 
hiện đại, vận hành hiệu quả, có khả năng kết 
nối khu vực, bảo đảm cung cấp điện an toàn, 
đáp ứng tiêu chí N-1 đối với các khách hàng 
sử dụng điện quan trọng được cấp điện theo 
thứ tự ưu tiên trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỷ 
lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng 
lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình 
thường theo yêu cầu của từng thời kỳ, phù 
hợp với tình hình thực tế địa phương, phấn 
đấu đạt khoảng 7% vào năm 2030 và khoảng 
14% vào năm 2045… 

Theo đó, cung cấp đủ nhu cầu năng lượng điện của 
tỉnh theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đã được 
phê duyệt, đáp ứng tốt yêu cầu cho các mục tiêu phát 
triển theo quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Để đạt những mục tiêu đó, tỉnh ủy Bình 
Thuận đã xác định cần phải khai thác, sử dụng 
và phát huy có hiệu quả các nguồn tài nguyên 
năng lượng trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ 
chức thực hiện tốt Chiến lược phát triển năng 
lượng quốc gia phù hợp với điều kiện thực tế 
của tỉnh. 

Đại diện Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Thuận 
cho biết, tỉnh sẽ phát triển các nguồn năng 
lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng 
sạch gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh, 
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

Đối với nhiệt điện sẽ khuyến khích phát 
triển các dự án nhiệt điện sử dụng khí bảo đảm 
đồng bộ từ khâu xây dựng nhà máy đến khâu 
cung ứng, lưu trữ nhiên liệu; chú trọng phát 
triển các nhà máy sử dụng điện khí thiên nhiên 
hóa lỏng (LNG), các nguồn khí trong nước. 
Đặc biệt, phải có kế hoạch yêu cầu các nhà 
máy nhiệt điện than tại Trung tâm Điện lực 
Vĩnh Tân tiến hành đổi mới công nghệ, đáp 
ứng tốt yêu cầu bảo vệ môi trường. 

Đối với điện gió và điện mặt trời, tỉnh sẽ ưu 
tiên phát triển các dự án điện gió và điện mặt 
trời phù hợp với khả năng bảo đảm an toàn hệ 
thống lưới điện của tỉnh và khu vực. Tập trung 
hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn 
chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ Công Thương xem xét phê duyệt bổ 
sung các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh đang 
nghiên cứu, khảo sát vào Quy hoạch phát triển 
điện lực quốc gia. Khuyến khích phát triển các 
dự án điện mặt trời trên mặt nước. 

Đối với điện mặt trời trên mái nhà, sẽ 
khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời 
kết hợp với nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao và điện mặt trời áp mái đối với các cơ 
quan, tổ chức, hộ gia đình. 

Riêng với thủy điện, sẽ huy động tối đa các 
nguồn thủy điện hiện có phù hợp với quy 
hoạch và chủ trương của tỉnh; xem xét, cân 
nhắc kỹ các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường, 
sản xuất nông nghiệp của việc phát triển các 
nhà máy thuỷ điện nhỏ và vừa. 

Điện sinh khối, rác thải và chất thải rắn, sẽ 
khai thác tối đa nguồn điện sinh khối đồng 
phát. Khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà 
máy xử lý rác thải đô thị, chất thải rắn kết hợp 
phát điện. 

Ngoài ra, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, nghiên 
cứu, đổi mới cơ chế, chính sách phát triển thị 
trường năng lượng đồng bộ, hiện đại, hiệu 
quả; thực hiện chính sách về sử dụng năng 
lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả và phát triển 
hạ tầng năng lượng bền vững, kết nối khu 
vực… 

Với định hướng và nhiệm vụ cụ thể, tỉnh 
Bình Thuận đang khẩn trương triển khai các 
giải pháp và thực hiện Nghị quyết số 55-
NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về định 
hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc 
gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045, để phấn đấu đưa Bình Thuận sớm 
trở thành trung tâm năng lượng mang tầm 
quốc gia. 

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

 (ngày 21 tháng 9) 

https://congthuong.vn/binh-thuan-dua-
nang-luong-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-

144110.html

https://congthuong.vn/binh-thuan-dua-nang-luong-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-144110.html
https://congthuong.vn/binh-thuan-dua-nang-luong-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-144110.html
https://congthuong.vn/binh-thuan-dua-nang-luong-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-144110.html
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GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN VEN BIỂN PHAN THIẾT CÓ THỂ ĐẠT 
ĐẾN NGƯỠNG NÀO?  

iới đầu tư nhận định, giá đất ven biển 
Phan Thiết hiện nay đã tăng gần gấp 
3 lần so với 2 năm trước đây. 

Trong đó, khu vực ven biển từ Tiến Thành 
đến Mũi Kê Gà – nơi có quỹ đất rộng lớn, bãi 
biển hoang sơ và có hàng chục dự án nghỉ 
dưỡng đang xây dựng được đánh giá sẽ có 
sự bứt phá ấn tượng về giá. 

Có lặp lại vòng quay trước đây? 

Nhiều chuyên gia nhận định, bất động sản 
ven biển Phan Thiết đang cho thấy bước lặp 
lại của thị trường Đà Nẵng trong 5 năm trước 
đây.  

Trong thời điểm cuối 2015, đất ven biển 
đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng được 
nhiều nhà đầu tư định giá vào khoảng 25 
triệu-30 triệu đồng/m2. Lúc này, nhiều nhà 
đầu tư đã cho rằng nguy cơ về “vỡ bong 
bóng” khi giá đất tăng lên quá nhanh.  

Thế nhưng các diễn biến sau đó khiến 
cho các nhà đầu tư không còn ai nhắc lại câu 
chuyện nguy cơ "vỡ bong bóng" khi hàng 
loạt đại dự án nghỉ dưỡng được xây dựng 
và giá đất ven biển Đà Nẵng chạm trần lên 
đến 250 triệu đồng cho đến hơn 300 triệu 
đồng/m2 vào cuối 2018. 

Tại thành phố Phan Thiết, nếu đầu năm 
2018, các lô đất mặt tiền Võ Nguyên Giáp 
được rao bán phổ biến trong khoảng giá từ 
9-11 triệu đồng/m2 thì đến nay mức giá đã 
chạm ngưỡng 20-25 triệu đồng/m2.  

Trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, 
năm 2018 các lô đất mặt tiền có vị trí đẹp có 
giá từ 17-20 triệu đồng/m2 thì nay mức giá 
đã đạt vào khoảng từ 27-30 triệu đồng/m2; 
trong khi đó năm 2019 mức giá bán ở 
ngưỡng 25-26 triệu đồng/m2.  

Hay như đường Lạc Long Quân, cách đây 
hơn 2 năm chỉ ở mức giá 10-12 triệu 
đồng/m2 nay đã ở mức 25-27 triệu 
đồng/m2… 

Anh Long, môi giới tự do tại Phan Thiết 
chia sẻ: “Bất động sản biển Phan Thiết 2 
năm vừa qua lên giá nhanh, nhất là tại khu 

vực có bãi biển đẹp và đang có dự án lớn 
triển khai như bãi biển Tiến Thành”.  

Cũng theo anh Long, trước đây, chỉ có đất 
trong phố hay đất khu vực gần Mũi Né mới 
được nhà đầu tư quan tâm chú ý. Còn hiện 
nay nhà đầu tư dành sự quan tâm nhiều hơn 
đối với đất khu vực ven biển từ Tiến thành 
đến Mũi Kê Gà – nơi có quỹ đất rộng lớn, bãi 
biển hoang sơ và có hàng chục dự án nghỉ 
dưỡng đang xây dựng. 

Nhà đầu tư đang dành sự quan tâm nhiều hơn đối với 
đất khu vực ven biển từ Tiến thành đến Mũi Kê Gà 
(Ảnh: Khách tìm hiểu NovaWorld Phan Thiet – Siêu 
thành phố biển – du lịch – sức khỏe quy mô 1,000 ha 
trải dài 7km đường biển Tiến Thành, Phan Thiết) 

Ngưỡng mới của bất động sản ven 
biển Phan Thiết 

Được biết, trong năm 2019, Bình Thuận 
đón khoảng 18 siêu dự án với tổng mức đầu 
tư gần 3 tỷ USD, trong đó có nhiều dự án 
thuộc lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực 
ven biển.  

Dù giá đất ven biển Phan Thiết hiện nay 
đã tăng gần gấp vài lần so với 2 năm trước 
đây nhưng theo chuyên gia nhận định, đây 
sẽ chưa phải là mức giá “trần” mà nhiều khả 
năng giá đất có thể sẽ đạt đến trên 50 triệu 
đồng/m2, và hoàn toàn có thể vượt xa hơn 
số đó trong năm tới, thời điểm hạ tầng giao 
thông và các dự án nghỉ dưỡng cao cấp triển 
khai xây dựng rầm rộ song song. 

Có thể thấy, để tạo điều kiện cho thu hút 
đầu tư, tỉnh Bình Thuận đang tận dụng các 

G 
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nguồn lực nhằm ưu tiên đầu tư một số dự án 
hạ tầng giao thông trọng điểm, trong đó sân 
bay Phan Thiết hiện đang được nâng cấp 
quy mô từ cấp 4C lên cấp 4E với công suất 
thiết kế 2 triệu hành khách/năm.  

Hàng loạt dự án giao thông lớn kết nối 
Bình Thuận với khu vực cũng được chuẩn bị 
khởi công như cao tốc Phan Thiết - Dầu 
Giây, Phan Thiết – Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo – 
Cam Lâm. Trong đó, tuyến cao tốc Phan 
Thiết - Dầu Giây được khởi công công trong 
tháng 9 này, dự kiến hoàn thành vào cuối 
năm 2022. Dự có chiều dài 99km này được 
xem là đòn bẩy quan trọng cho du lịch Bình 
Thuận cũng như bất động sản du lịch tại đây 
phát triển mạnh trong thời gian tới. 

NovaWorld Phan Thiet có vị trí thuận lợi khi kết nối 
trực tiếp với cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết; cách sân 
bay quốc tế Phan Thiết chỉ 20 phút di chuyển 
(Hotlline: 0938 221 226; website: 
novaworldphanthiet.com.vn) 

Cùng với đó, tỉnh Bình Thuận cũng đầu tư 
các tuyến đường nối với cao tốc Phan Thiết 
- Dầu Giây xuống đường ĐT.719B ven biển.  

Theo đó, tuyến đường cao tốc Phan Thiết 
- Dầu Giây sau khi dẫn xuống QL1 sẽ nối với 
đường Hàm Kiệm –Tiến Thành và dẫn 
xuống ven biển. Con đường này dài khoảng 
10,2 km với nền đường rộng 37m kết nối với 

đường ĐT.719B tại Tiến Thành (Phan Thiết) 
thì chấm dứt.  

Riêng đường ĐT719B dài hơn 25km chạy 
song hành với đường ĐT719 hiện hữu ven 
biển. Hai con đường này sẽ giao nhau ở khu 
vực Hòn Lan (Tân Thành, Hàm Thuận Nam) 
gần mũi Kê Gà. Lúc này hai con lộ sẽ tiếp 
tục song hành và đường mới ĐT. 719B sẽ 
chạy vòng xuống ven biển rồi cả hai con 
đường cùng nối với thị xã La Gi và QL55 đi 
Vũng Tàu. 

Chuyên gia bất động sản Phan Công 
Chánh nhận định rằng bất động sản biển 
Phan Thiết có đầy đủ tiềm năng để tăng giá 
trong năm tới nhờ vào đòn bẩy hạ tầng giao 
thông, “khi kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh 
về Phan Thiết bằng 100% cao tốc thì di 
chuyển chỉ còn mất từ 1h30 – 2h, nhất là đối 
với những địa phương có khả năng thu hút 
du lịch lớn như Phan Thiết, vì sẽ giúp thu hút 
lượng lớn khách trong nước cũng như quốc 
tế đổ về đây. Từ đó tạo bàn đạp cho giá BĐS 
tăng mạnh”, anh Chánh cho biết 

Theo Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận 
cho biết, tổng vốn đầu tư của cả các tuyến 
là hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó đường Hàm 
Kiệm-Tiến Thành là hơn 460 tỷ đồng; làm 
mới đường ĐT.719B gần 1.000 tỷ đồng; 
nâng cấp, mở rộng 32 km đường ĐT719 
hiện hữu khoảng 600 tỉ đồng.  

“Hiện dự án đang được Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư và các bộ ngành liên quan tiến hành 
thẩm định, phân bổ vốn, ngay khi đủ điều 
kiện, dự án sẽ được triển khai”, Sở Giao 
thông Vận tải Bình Thuận thông tin.  

 
Thu Giang // 

 https://giaoduc.net.vn.- 2020  
(ngày 9 tháng 9) 

https://giaoduc.net.vn/thong-tin-can-
biet/gia-bat-dong-san-ven-bien-phan-thiet-

co-the-dat-den-nguong-nao-post212247.gd

 

 

 

 

 

https://giaoduc.net.vn/thong-tin-can-biet/gia-bat-dong-san-ven-bien-phan-thiet-co-the-dat-den-nguong-nao-post212247.gd
https://giaoduc.net.vn/thong-tin-can-biet/gia-bat-dong-san-ven-bien-phan-thiet-co-the-dat-den-nguong-nao-post212247.gd
https://giaoduc.net.vn/thong-tin-can-biet/gia-bat-dong-san-ven-bien-phan-thiet-co-the-dat-den-nguong-nao-post212247.gd
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BÌNH THUẬN: KHẢO SÁT VỊ TRÍ DỰ KIẾN KHỞI CÔNG LẠI 
SÂN BAY PHAN THIẾT  

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị 
Đoàn công tác Quân chủng Phòng 
không - Không quân rà soát, thống 

nhất lại vị trí, đồng thời khẩn trương triển 
khai các công tác chuẩn bị để sớm khởi công 
lại dự án sân bay Phan Thiết.  

Phối cảnh sân bay Phan Thiết 

Đoàn công tác Quân chủng Phòng không 
- Không quân do Thiếu tướng Nguyễn Hữu 
Chí (Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không 
- Không quân) làm trưởng đoàn đã có buổi 
khảo sát vị trí dự kiến khởi công lại dự án 
cảng hàng không Phan Thiết.  

Được biết, dự án cảng hàng không Phan 
Thiết gồm 2 hạng mục đầu tư: hạng mục 
hàng không dân dụng theo hình thức hợp 
đồng BOT (cấp 4E) và dự án eKQ920. 

Đến nay, tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành 
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 
toàn bộ diện tích đất (mặt bằng sạch) để xây 
dựng cảng hàng không Phan Thiết với diện 
tích 545,56ha, bao gồm mặt bằng sân bay 
543ha và đài dẫn đường xa 2,56ha. 

Riêng khu gia đình quân nhân có tổng 
diện tích đất thu hồi hơn 100.000m2, đã 
hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng 
được khoảng 70%. Diện tích còn lại của 3 
hộ đang được UBND thành phố Phan Thiết 
tiếp tục vận động nhận tiền bồi thường và 
bàn giao mặt bằng. 

Đối với các thủ tục đầu tư dự án như: hồ 
sơ quy hoạch xây dựng khu chức năng cảng 
hàng không Phan Thiết; điều chỉnh báo cáo 
nghiên cứu khả thi dự án; hồ sơ thiết kế kỹ 
thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán… ở 

hạng mục hàng không dân dụng theo hình 
thức hợp đồng BOT (cấp 4E) đã được địa 
phương triển khai cơ bản. 

Đối với Dự án eKQ920, Bộ Quốc phòng 
đã tổ chức lập và hoàn thành hồ sơ báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi dự án với tổng mức 
đầu tư là 7.925 tỷ đồng. Hiện, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư đã thống nhất với Bộ Quốc phòng 
về nguồn vốn đầu tư dự án. Ngày 26/8/2020, 
Bộ Quốc phòng đã trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 
dự án… 

Tại buổi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã đề nghị Đoàn công 
tác Quân chủng Phòng không - Không quân 
phối hợp với các sở, ngành liên quan của 
tỉnh rà soát, thống nhất lại vị trí dự kiến khởi 
công; đồng thời khẩn trương triển khai các 
công tác chuẩn bị để sớm khởi công lại dự 
án. 

Khởi công hơn 5 năm, sân bay Phan 
Thiết vẫn "giậm chân tại chỗ" 

Sân bay Phan Thiết được Bộ Giao thông 
vận tải phê duyệt tại Quyết định 3216/QĐ-
BGTVT ngày 16/10/2013. Đây là sân bay 
lưỡng dụng, được Thủ tướng Chính phủ 
đồng ý và giao cho Bộ Quốc phòng làm chủ 
đầu tư phần hạng mục quốc phòng, UBND 
tỉnh làm chủ đầu tư hạng mục bay dân dụng. 

Tuy nhiên, sau lễ khởi công sân bay Phan 
Thiết ngày 18/1/2015 diễn ra, dự án sau đó 
vẫn chưa triển khai vì nhiều vướng mắc. 

Lễ khởi công dự án sân bay Phan Thiết từ 
ngày 18/1/2015. 

C 
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Sau nhiều năm “giậm chân tại chỗ”, đầu 
năm 2019, dự án sân bay Phan Thiết đã 
hoàn thành tất cả các công tác chuẩn bị để 
triển khai. Cụ thể, theo Sở Giao thông vận 
tải Bình Thuận, hiện tại đơn vị tư vấn đã lập 
xong hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu 
khả thi, hoàn thành công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng cảng hàng không Phan 
Thiết với diện tích 543ha. 

Để phấn đấu trong quý III/2019 sẽ triển 
khai thi công dự án theo đúng tiến độ đã 
đăng ký, phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở 
Giao thông vận tải chủ động làm việc với Bộ 
Giao thông vận tải sớm có nội dung thẩm 
định thiết kế cơ sở của dự án, phối hợp với 
Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành thẩm 
định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi 
trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Đến tháng 4/2020, Văn phòng Chính phủ 
thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trịnh 
Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án cảng hàng 
không Phan Thiết. 

Thông báo nêu rõ, vừa qua, Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy 
hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng 
hàng không, sân bay toàn quốc đến năm 
2030 và định hướng đến năm 2050; Bộ Giao 
thông vận tải đã phê duyệt điều chỉnh quy 
hoạch chi tiết cảng hàng không Phan Thiết 
giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến 
năm 2030 với quy mô đạt cấp 4E (là sân bay 
dùng chung dân dụng và quân sự). 

Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải 
chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bình Thuận và 
các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát lại quy 
hoạch chi tiết cảng hàng không Phan Thiết 

giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến 
năm 2030 (phải dự trữ quỹ đất để có thể xây 
dựng đường cất, hạ cánh thứ 2 khi cần 
thiết). 

Đồng thời cập nhật và bổ sung vào quy 
hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng 
hàng không, sân bay toàn quốc đến năm 
2030 và định hướng đến năm 2050, trình 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh 
theo đúng quy định pháp luật. 

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư hướng dẫn Bộ Quốc phòng, Bộ Giao 
thông vận tải và các cơ quan liên quan tách 
bạch và phân định nguồn vốn, đề xuất hình 
thức đầu tư và xây dựng cho các danh mục 
công trình cụ thể của từng dự án. 

Vào trung tuần tháng 8/2020, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Quốc phòng, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất 
nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 
trình Thủ tướng xem xét, quyết định. 

Thủ tướng cho phép Bộ Quốc phòng ứng 
trước kinh phí để chuẩn bị đầu tư dự án sân 
bay Phan Thiết. Các bộ ngành liên quan có 
nhiệm vụ phối hợp với Bình Thuận điều 
chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến 2020; cập 
nhật công trình, dự án sân bay Phan Thiết 
vào danh mục dự án công trình có sử dụng 
đất giai đoạn 2016-2020, sớm đưa sân bay 
Phan Thiết vào hoạt động đúng quy định của 
pháp luật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ. 

Lệ Chi // https://vietnamfinance.vn.- 2020 
(ngày 19 tháng 9) 

https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-
khao-sat-vi-tri-du-kien-khoi-cong-lai-san-
bay-phan-thiet-20180504224243968.htm

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

KHỞI CÔNG CAO TỐC PHAN THIẾT - DẦU GIÂY 

gày 30-9, Bộ Giao thông Vận tải 
(GTVT) phối hợp với UBND các tỉnh 
Đồng Nai, Bình Thuận tổ chức lễ khởi 

công dự án thành phần Phan Thiết - Dầu 
Giây.  

Tham dự có lễ khởi công có Phó Thủ 
tướng thường trực Trương Hòa Bình; Thứ 

trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, cùng 
đại diện các bộ ngành trung ương. 

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là 1 trong 
3 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng 
một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến 
Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 
được khởi công sáng nay, cùng với hai dự 

N 

https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-khao-sat-vi-tri-du-kien-khoi-cong-lai-san-bay-phan-thiet-20180504224243968.htm
https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-khao-sat-vi-tri-du-kien-khoi-cong-lai-san-bay-phan-thiet-20180504224243968.htm
https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-khao-sat-vi-tri-du-kien-khoi-cong-lai-san-bay-phan-thiet-20180504224243968.htm
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án khác là Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Bình 
Thuận) và Mai Sơn - QL45 (Thanh Hoá). 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng 
các đồng chí lãnh đạo nhấn nút khởi công dự án cao 
tốc Dầu Giây - Phan Thiết 

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đi qua địa 
phận 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai có 
chiều dài khoảng 99km (đoạn qua Bình 
Thuận dài 47,5km; đoạn qua Đồng Nai dài 
51,5km). Điểm đầu nằm trên đoạn tuyến nối 
từ Quốc lộ 1A đi Mỹ Thạnh (cách quốc lộ 1A 
khoảng 2,6km) - tỉnh Bình Thuận (điểm cuối 
dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan 
Thiết). Điểm cuối kết nối với tuyến đường 
cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.  

Tổ chức thực hiện và quản lý dự án là Ban 
Quản lý dự án Thăng Long, Bộ GTVT.  

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được xây 
dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, 
vận tốc thiết kế 120km/giờ. Giai đoạn phân 
kỳ quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư điều 
chỉnh là gần 12.578 tỷ đồng, trong đó, chi phí 
xây dựng là 7.201 tỷ đồng; khi hoàn chỉnh có 
6 làn xe. 

Khởi công  triển khai thi công dự án cao tốc  

Theo Bộ GTVT, 3 dự án thành phần này 
dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2022, 

cùng với các dự án thành phần khác từng 
bước hình thành nên tuyến cao tốc trên 
tuyến Bắc - Nam phía Đông hiện đại, có 
năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao, đáp ứng 
nhu cầu vận tải, kết nối các trung tâm kinh 
tế...  

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng 
Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, 
phát triển hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ 
tầng giao thông, là nhiệm vụ quan trọng, ưu 
tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước và là một 
trong ba đột phá chiến lược của đất nước. 
Thời gian qua, việc đầu tư và đưa vào sử 
dụng các tuyến đường cao tốc đã tác động 
rất lớn đối với sự phát triển kinh tế, trở thành 
động lực phát triển nhiều vùng, miền. Đường 
cao tốc mở đến đâu, kinh tế phát triển đến 
đó, người dân được hưởng lợi từ sự đầu tư, 
phát triển này. 

Theo Phó Thủ tướng, khi hoàn thành, 
tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam sẽ kết nối 
các vùng kinh tế trọng điểm nhất là các khu 
công nghiệp cảng biển, vì vậy tuyến đường 
có ý nghĩa hết sức to lớn đối với đất nước 
nói chung và các địa phương nói riêng. Đặc 
biệt, hai tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, sau khi 
đoạn tuyến hoàn thành sẽ kết nối, phát huy 
hiệu quả các đoạn cao tốc đã và đang được 
đầu tư Dự án rút ngắn hành trình từ TPHCM 
đến các khu vực Nam Trung bộ mở ra cơ hội 
đầu tư vào; khắc phục tình trạng ách tắc giao 
thông, giải quyết nhu cầu vận tải hành khách 
và hàng hoá cho toàn vùng. Tạo điều kiện 
phát triển các khu công nghiệp, du lịch dọc 
tuyến như Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh 
Hoà… 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT và các 
bộ, ngành liên quan bám sát thực địa, chỉ 
đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công dự 
án; hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm 
bảo chất lượng.  

Phó Thủ tướng cũng lưu ý chủ đầu tư, các 
nhà thầu, các đơn vị thi công, cơ quan liên 
quan thực hiện đúng quy định của Nhà nước 
về đầu tư xây dựng và bảo đảm tiến độ, chất 
lượng, bảo đảm an toàn trong quá trình thi 
công dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất 
thoát và vi phạm pháp luật. Chính quyền và 
nhân dân hai tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận chia 
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sẻ, ủng hộ dự án, sớm bàn giao mặt bằng 
để dự án thi công đảm bảo tiến độ. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến 
Dũng cho biết, dự án qua 4 huyện - thành 
phố là Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Long Khánh và 
Thống Nhất, với hơn 1.241 hộ dân bị ảnh 
hưởng, trong đó có 40 hộ bị giải tỏa trắng. 
Đến nay bàn giao mặt bằng cơ bản hoàn 
thành. Ông Dũng nhấn mạnh, đây là tuyến 
đường kết nối sân bay Long Thành trong 
tương lai, đồng thời góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Vinaconex 
Đào Ngọc Thanh - đại diện liên danh nhà 
thầu thi công cam kết sẽ hoàn thành phần 
việc được giao vượt tiến độ chủ đầu tư đề 
ra, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, 
an toàn lao động tuyệt đối. Qua đó, góp phần 
thực hiện thắng lợi một trong những dự án 
trọng điểm của ngành giao thông vận tải. 

Quốc Hùng // 
https://www.sggp.org.vn.- 2020  

(ngày 30 tháng 9) 

https://www.sggp.org.vn/khoi-cong-cao-
toc-phan-thiet-dau-giay-688413.html

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

SỨC BẬT Ở TÂN PHƯỚC 

ề Tân Phước, thị xã La Gi (Bình 
Thuận) hôm nay, chúng tôi cảm nhận 
sự “thay da đổi thịt”, tinh thần đời 

sống của người dân ngày càng được nâng 
lên. 

Khoác áo mới 

Xã Tân Phước có 8 thôn gồm Mũi Đá, 
Cam Bình, Phước Linh, Thanh Linh, Phước 
Thọ, Hồ Tôm, Phước Hải, Phước Tiến, với 
tổng diện tích tự nhiên khoảng 3.468,6 ha. 
Đây là xã vùng ven nằm phía tây của thị xã 
La Gi, đất đai bạc màu, nhiễm mặn. Hầu hết 
người dân sống bằng nghề nông và đánh 
bắt hải sản gần bờ bằng thúng chai, nên tỷ 
lệ người nghèo cao, cuộc sống người dân 
còn khó khăn. 

Trường học ở xã Tân Phước đã đạt chuẩn quốc gia. 
Ảnh: LG. 

Ông Phan Dương Thanh, Phó Chủ tịch 
UBND xã Tân Phước bộc bạch: “Trước khi 
bắt tay vào xây dựng NTM, sản xuất nông 
nghiệp ở Tân Phước còn bấp bênh, việc áp 
dụng các tiến bộ kỹ thuật vào canh tác còn 
rất hạn chế. Mặc dù là địa phương có nhiều 
tiềm năng để phát triển các ngành dịch vụ 
nhờ lợi thế xã ven biển, cũng như các ngành 
công nghiệp nhưng vẫn chưa phát huy được 
thế mạnh”. 

Nhưng đó là câu chuyện của 10 năm 
trước. Bởi hôm nay, chúng tôi về Tân Phước 
như “khoác lên chiếc áo mới”. Điểm nổi bậc 
chúng tôi nhận thấy nhất, cơ sở hạ tầng 
đường nông thôn đã được bê tông hóa; hệ 
thống trường học, chợ, nhà văn hóa được 
đầu tư khang trang. Đây là kết quả của 
phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM 
phát động đã được nhân dân trong xã đồng 
tình hưởng ứng mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa và 
mang lại hiệu quả thiết thực. 

Theo ông Thanh, 8 thôn trên địa bàn đã 
cụ thể hóa thành những phong trào phù hợp, 
phối hợp với các đoàn thể xã làm đường 
giao thông, nạo vét kênh mương, đã tạo ra 
bộ mặt mới cho hệ thông giao thông của 
xã. Đến nay, xã Tân Phước đã bê tông hóa 
169 tuyến đường với tổng chiều dài 74,44 
km, tổng kinh phí trên 17,605 tỷ đồng, trong 
đó nhân dân đóng góp được 6,162 tỷ đồng. 
Xã còn vận động người dân và doanh 
nghiệp hiến đất để làm đường giao thông 

V 

https://www.sggp.org.vn/khoi-cong-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-688413.html
https://www.sggp.org.vn/khoi-cong-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-688413.html
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nông thôn cũng như lắp đặt 15 tuyến điện 
chiếu sáng theo chương trình NTM. 

Đường sá ở xã Tân Phước được nhựa hóa, bê tông 
hóa giúp người dân đi lại thuận lợi. Ảnh: LG. 

Ngoài ra các hộ tiểu thương đã đóng góp 
kinh phí để xây dựng chợ Tân Phước, với 
tổng kinh phí đóng góp của các tiểu thương 
hơn 732 triệu đồng. Đặc biệt, công tác giảm 
nghèo được quan tâm, thông qua các 
chương trình liên kết với Ngân hàng chính 
sách xã hội đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, 
cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp 
cận với vốn vay phát triển kinh tế. 

Được biết, từ các chương trình giảm 
nghèo, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Tân Phước đã 
được kéo giảm còn 1,84% vào năm 2019, 
trong khi đó năm 2010 là 6,6%. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Ngoài đổi thay trên, xã Tân Phước nay 
còn thu hút nhiều dự án du lịch được đầu tư 
bài bản và trở thành địa điểm du lịch có tiếng 
khi khách du lịch tìm đến Bình Thuận. 

Chợ ở xã Tân Phước được xây dựng khang trang. 
Ảnh: LG. 

Trên con đường Lê Minh Công chạy dọc 
thôn Mũi Đá những khu resort mọc lên khá 
nhiều. Hàng năm vào dịp lễ, Tết thu hút 

lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng rất 
đông có cả khách trong nước và quốc tế như 
Khu du lịch Cam Bình Resort, Sunset Beach 
La Gi, Co Co Beach Camp…và nhiều dự án 
khác đang xây dựng. 

Nhờ phát triển du lịch, những người dân 
sống ven biển cũng có thu nhập nhờ chợ hải 
sản cũng như các dịch vụ phục vụ du khách 
từ mua đóng hải sản, hướng dẫn cho cho du 
khách từ các khu du lịch đến chợ hải sản… 

Mô hình trồng dừa xiêm ở Tân Phước. Ảnh: TD. 

Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
phát huy thế mạnh địa phương, chính quyền 
xã Tân Phước cũng quan tâm việc chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng; hỗ trợ nông dân áp 
dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

Theo UBND xã Tân Phước, hiện nhiều 
mô hình trồng cây ăn quả trên địa bàn bước 
đầu cho hiệu quả kinh tế, giúp nông dân tăng 
thu nhập. Cụ thể, mô hình trồng dừa xiêm 
xanh trên vùng đất nhiễm mặn thôn Cam 
Bình do Hội Nông dân xã phối hợp cùng 
Trạm Khuyến nông thị xã hướng dẫn cho bà 
con. Những năm qua, mô hình là hướng đi 
mới có hiệu quả kinh tế cao, lâu dài hơn và 
thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, 
nông dân xã Tân Phước cũng đã bắt tay vào 
trồng thanh long, mãng cầu khá nhiều. Một 
số bà con ở thôn Phước Tiến cũng đã trồng 
giống thanh long mới ruột tím hồng bước 
đầu cũng mang lại hiệu quả kinh tế.                     

 
Thanh Duyên- Đức Bình // 

https://nongnghiep.vn/.- 2020 
 (ngày 18 tháng 9) 

https://nongnghiep.vn/suc-bat-o-tan-
phuoc-d273236.html

https://nongnghiep.vn/suc-bat-o-tan-phuoc-d273236.html
https://nongnghiep.vn/suc-bat-o-tan-phuoc-d273236.html
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THANH LONG BÌNH THUẬN ĐƯỢC BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 
TẠI 13 QUỐC GIA, VÙNG LÃNH THỔ 

hỉ dẫn địa lý được bảo hộ không chỉ 

giúp trái thanh long Bình Thuận tiêu 

thụ vững chắc ở thị trường trong 

nước mà còn xuất khẩu ra ngoài nước, đặc 

biệt là những thị trường khó tính. Thời gian 

qua, Bình Thuận đẩy mạnh việc trao quyền 

sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá 

nhân sản xuất và kinh doanh thanh long. 

Đồng thời, hỗ trợ các đơn vị đăng ký bảo hộ 

chỉ dẫn địa lý ra nước ngoài, góp phần giữ 

vững thương hiệu sản phẩm đặc trưng của 

tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh đã phối hợp với Hiệp hội thanh long Bình 

Thuận thẩm định điều kiện, năng lực sử 

dụng chỉ dẫn địa lý Bình Thuận dùng cho 

quả thanh long cho các tổ chức, cá nhân sản 

xuất kinh doanh quả thanh long trong vùng 

đăng bạ. 

Du khách quốc tế trải nghiệm tham quan vườn thanh 
long tại Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN 

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã cấp mới 

Giấy chứng nhận sử dụng chỉ dẫn địa lý Bình 

Thuận cho 17 cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 96 tổ 

chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh thanh 

long được cấp chứng nhận sử dụng chỉ dẫn 

địa lý Bình Thuận; trong đó, 30 giấy chứng 

nhận còn hiệu lực. 

Hiện chỉ dẫn địa lý “Thanh long Bình 

Thuận” đã được Liên minh Châu Âu (EU) 

bảo hộ. Cùng đó, hình ảnh và nhãn hiệu 

“Bình Thuận DRAGON FRUIT" đã đăng ký 

và được 13 quốc gia, vùng lãnh thổ đồng ý 

bảo hộ như: Hoa Kỳ, Anh, Đức, Hàn Quốc, 

Pháp, Nhật Bản, Thái Lan… Các hợp tác xã 

sản xuất, kinh doanh thanh long gồm: Thuận 

Tiến, Hòa Lệ, Hồng Sơn, Hàm Minh 30 đã 

được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể. 

Tính đến tháng 6/2020, Bình Thuận có 

khoảng 32.000 ha thanh long với sản lượng 

hơn 640.000 tấn. Thực tế cho thấy, từ khi có 

chỉ dẫn địa lý, thanh long Bình Thuận đã 

thâm nhập được những thị trường khó tính 

như: EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ… 

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, giai 

đoạn 2016- 2019, các doanh nghiệp của 

Bình Thuận đã xuất khẩu chính ngạch hơn 

28 triệu USD, tương đương 24.500 tấn 

thanh long tươi. Bên cạnh các thị trường 

xuất khẩu truyền thống như Đài Loan, Trung 

Quốc, Thái Lan…, thanh long Bình Thuận 

còn được xuất khẩu chính ngạch sang các 

nước Đức, Hà Lan, Hoa Kỳ, New Zealand… 

Chỉ dẫn địa lý đang dần chứng minh vai 

trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, 

nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng 

sản phẩm, đảm bảo truy xuất nguồn gốc; 

đồng thời tạo cho người nông dân thói quen 

sản xuất theo quy trình khoa học, xây dựng 

và phát triển thương hiệu nông sản. 

Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh đang phối hợp với Cục Sở hữu trí 

tuệ hoàn thiện hồ sơ đăng ký nộp cho cơ 

quan quản lý chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản theo 

Dự án “Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý Thanh 

C 
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long Bình Thuận sang Nhật Bản”. Thời gian 

tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

phối hợp với Hiệp hội thanh long Bình Thuận 

tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức, 

cá nhân sản xuất và kinh doanh thanh long 

thực hiện các thủ tục gia hạn hoặc tái cấp 

Giấy chứng nhận sử dụng chỉ dẫn địa lý 

“Bình Thuận” cho trái thanh long. 

Để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang các 

thị trường khó tính, tỉnh đẩy mạnh sản xuất 

thanh long theo hướng an toàn. Ngành nông 

nghiệp vận động, tuyên truyền người dân 

thực hiện sản xuất thanh long theo tiêu 

chuẩn VietGAP, triển khai đồng bộ từ khâu 

sản xuất đến cơ sở đóng gói, sơ chế, bảo 

quản, từng bước phát triển sản xuất thanh 

long theo hướng GlobalGAP, thanh long 

hữu cơ để mở rộng thị trường châu Âu. 

Hồng Hiếu //  
https://dantocmiennui.vn.- 2020 

 (ngày 29 tháng 9) 
 

https://dantocmiennui.vn/thanh-long-
binh-thuan-duoc-bao-ho-chi-dan-dia-ly-tai-

13-quoc-gia-vung-lanh-tho/296149.html 

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

THANH LONG PHỤ THUỘC THƯƠNG LÁI NƯỚC NGOÀI 

ài năm qua, tình trạng thương lái 
nước ngoài đến Bình Thuận thu mua 
trái thanh long đã khá phổ biến. Từ 

đây, giá loại trái cây xuất khẩu chủ lực này 
của địa phương trồi sụt bất thường, khiến 
người trồng khó khăn  

Là một trong những người Trung Quốc 
đầu tiên có mặt ở tỉnh Bình Thuận để tham 
gia xuất khẩu trái thanh long dưới hình thức 
núp bóng các cơ sở, doanh nghiệp địa 
phương, A.Đ được biết đến như người cầm 
trịch giá thu mua cũng như tổ chức vận 
chuyển xuất khẩu tiểu ngạch loại nông sản 
này cho nhiều cơ sở ở huyện Hàm Thuận 
Nam. 

Vựa thanh long bị thâu tóm 

Hơn 10 năm, Đ. xuất hiện với tư cách 
"con nuôi" của một chủ cơ sở thu mua thanh 
long ở xã Hàm Kiệm (huyện Hàm Thuận 
Nam), nhiều cơ sở, doanh nghiệp (DN) thu 
mua trái thanh long phải có mối quan hệ làm 
ăn với Đ. để thuận lợi trong giao dịch. Anh 
Thành, chủ một cơ sở thu mua thanh long 
xuất khẩu ở huyện Hàm Thuận Nam, cho 
biết trước đây anh vẫn đóng hàng xuất khẩu 
theo phương thức mua bán biên mậu với 
thương nhân Trung Quốc qua các cặp cửa 
khẩu. Tuy nhiên, vài năm qua, hoạt động 
xuất khẩu rất khó khăn và phải liên hệ với 
thương lái Trung Quốc đang ở địa phương 
thì mới xuất hàng nhanh được. 

Thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2017 - 
2018, tỉnh Bình Thuận có khoảng 100 
thương lái người Trung Quốc, trong đó có 
nhiều người Đài Loan, tham gia mua bán 
thanh long tại hơn 140 cơ sở, DN. Con số 
này đến nay có giảm nhưng theo Hiệp hội 
Thanh long Bình Thuận, vẫn còn khoảng 
hơn 60 người. Những người này trực tiếp 
quản lý, điều hành hoạt động của các cơ sở, 
DN thu mua. Không chỉ tham gia điều hành, 
nhiều thương lái nước ngoài còn chèn ép, 
thâu tóm các cơ sở, DN địa phương, dưới 
danh nghĩa thuê nhà xưởng, các chủ cơ sở 
địa phương đứng tên pháp nhân. 

 
Nhiều cơ sở thu mua thanh long ở Bình Thuận 

Ông Võ Huy Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội 
Thanh long Bình Thuận, cho rằng tình trạng 
thương lái nước ngoài núp bóng DN địa 
phương để thu mua, chế biến và xuất khẩu 
trực tiếp qua Trung Quốc đã tác động lớn về 

V 

https://dantocmiennui.vn/thanh-long-binh-thuan-duoc-bao-ho-chi-dan-dia-ly-tai-13-quoc-gia-vung-lanh-tho/296149.html
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giá cả thanh long. Cũng như hàng hóa khác, 
giá cả thanh long phải lên xuống theo cung 
cầu của thị trường. Tuy nhiên, việc thương 
lái nước ngoài trực tiếp thu mua nông sản sẽ 
khiến nông dân dễ rơi vào cảnh bị ép giá. 
"Các thương lái người nước ngoài liên kết 
với nhau tạo sức ép về giá thu mua thanh 
long" - ông Võ Huy Hoàng nhận định. 

Việc phụ thuộc thị trường Trung Quốc 
càng rõ rệt khi nhiều cơ sở, DN thu mua 
thanh long của địa phương trở thành sân 
sau của thương lái nước ngoài. Khi đó, giá 
cả loại trái cây này thay vì theo thị trường thì 
lại chịu tác động từ một nhóm thương lái liên 
kết với nhau. 

Gõ cửa thị trường châu Âu 

Trước ảnh hưởng của việc người nước 
ngoài đến Bình Thuận thu mua thanh long, 
UBND tỉnh Bình Thuận từng có văn bản chỉ 
đạo công tác quản lý đối với người nước 
ngoài núp bóng kinh doanh thanh long. Theo 
đó, các ngành, địa phương hướng dẫn các 
cơ sở sử dụng lao động người nước ngoài, 
quan hệ đối tác với thương lái người nước 
ngoài thực hiện đúng quy định của pháp luật 
Việt Nam về lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, 
hợp đồng kinh tế, lao động, cư trú. Tỉnh Bình 
Thuận cũng yêu cầu tăng cường công tác 
nắm tình hình hoạt động thương mại trong 
kinh doanh trái thanh long, tập trung phát 
hiện những phương thức, thủ đoạn kinh 
doanh trái phép, trốn thuế, cạnh tranh không 
lành mạnh, thao túng giá, gây ảnh hưởng 
xấu đến tình hình kinh tế địa phương. 

Để tránh thiệt hại cho người trồng thanh 
long khi quá phụ thuộc vào xuất khẩu tiểu 
ngạch qua Trung Quốc, giữa năm nay tỉnh 
Bình Thuận đã xây dựng phương án hỗ trợ 
tiêu thụ thanh long khi có tình huống bất lợi 
xảy ra. Nhằm thúc đẩy tiêu thụ ở thị trường 
nội địa, các ngành chức năng của Bình 
Thuận đã làm việc với các tập đoàn, hệ 

thống siêu thị, trung tâm thương mại để tìm 
kiếm khách hàng, kênh phân phối tiêu thụ 
sản phẩm thanh long. Bên cạnh đó, một số 
giải pháp xuất khẩu thanh long chính ngạch 
vào các thị trường truyền thống như Trung 
Quốc, Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Ấn Độ và 
xúc tiến mở thêm thị trường mới như Úc, 
New Zealand, các quốc gia khu vực Trung 
Đông… 

Tất nhiên, không thể bỏ qua cơ hội đến từ 
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên 
minh châu Âu (EVFTA). Tuy vậy, rào cản về 
kỹ thuật nghiêm ngặt là một lo ngại khi 
hướng đến thị trường này. Theo thống kê 
của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, kim 
ngạch xuất khẩu chính ngạch thanh long của 
tỉnh trong năm 2019 là 6,5 triệu USD, mục 
tiêu năm 2020 là 7,8 triệu USD. Dù có rất 
nhiều cơ sở, DN thu mua thanh long đang 
hoạt động nhưng Bình Thuận hiện chỉ có 14 
DN đủ năng lực xuất khẩu vào các hệ thống 
phân phối trên thế giới. Trong đó, chỉ 3 DN 
đã xuất khẩu sang châu Âu là Công ty TNHH 
Thanh long Hoàng Hậu, Công ty TNHH MTV 
Rau quả Bình Thuận và Liên hiệp HTX Dịch 
vụ Sản xuất thanh long Bình Thuận. 

"Nếu thanh long xuất khẩu sang châu Âu 
còn dư lượng thuốc trừ sâu vượt ngưỡng, 
họ sẽ hủy hàng. Vì vậy, nhiều DN chưa dám 
lấn sang thị trường này, trừ khi trực tiếp 
trồng. Để vượt rào cản, xuất được sang thị 
trường khó tính EU thì phải liên kết sản xuất 
thanh long an toàn theo mô hình VietGAP 
một cách thực chất" - ông Võ Huy Hoàng 
nhìn nhận.  

 

Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2020 
(ngày 24 tháng 9) 

https://nld.com.vn/kinh-te/thanh-long-
phu-thuoc-thuong-lai-nuoc-ngoai-

20200923204324855.htm
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 II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

TÁNH LINH (BÌNH THUẬN): BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT 
CHO HỘ NGHÈO  

áng 15/9, Ủy ban MTTQ huyện Tánh 
Linh tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn 
kết cho hộ ông Gia Sắc (khu phố Tân 

Thành, thị trấn Lạc Tánh, Tánh Linh).  

Ngôi nhà có diện tích khoảng 80 m2, mái 
lợp tôn, nền lát gạch hoa tương đối rộng rãi, 
thoáng mát với kinh phí xây dựng gần 140 
triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng do Ủy ban 
MTTQ huyện vận động Chùa Linh Sơn, Chùa 
Quán Âm ủng hộ, số tiền còn lại do gia đình và 
người thân đóng góp. 

Nhân dịp này, Chùa Linh Sơn và Chùa 
Quán Âm cũng tặng 260 phần quà, mỗi suất 
trị giá 300.000 đồng cho các hộ nghèo, hộ khó 

khăn, người già neo đơn, bệnh tật... tại địa 
phương. 

Gia đình ông Gia Sắc là đồng bào dân tộc 
thiểu số, sinh sống bằng nghề phụ hồ, thường 
xuyên ốm đau bệnh tật. Do phải đi làm thuê 
nuôi con nên nhiều năm qua chưa có điều kiện 
nâng cấp nhà ở. 

M.Lan // http://daidoanket.vn.- 2020 
(ngày 16 tháng 9) 

http://daidoanket.vn/tanh-linh-binh-thuan-
ban-giao-nha-dai-doan-ket-cho-ho-ngheo-

507484.html

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

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN THĂM GIÁO HỘI PHẬT GIÁO 
VIỆT NAM TỈNH 

áng 1/9, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tổ 
chức đoàn cán bộ, sĩ quan do Đại tá Lê 
Văn Hội, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh 
làm trưởng đoàn đến chùa Phật Ân 

thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhân dịp Lễ Vu 
Lan, Dương lịch 2020. 

Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận thăm Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam tỉnh. 

Đại tá Lê Văn Hội thăm, tặng hoa, quà và 
chúc mừng các vị hòa thượng, đại đức, 
thượng tọa, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhân dịp Lễ Vu Lan 
năm 2020 - Phật lịch 2.564. LLVT tỉnh luôn gắn 
kết, tăng cường xây đắp tình quân dân nơi địa 

bàn đóng quân và mong muốn tăng, ni, phật 
tử đồng hành cùng chính quyền và LLVT tỉnh 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 
thể hiện tinh thần yêu nước của Phật giáo và 
tham gia tốt các phong trào thi đua, làm công 
tác từ thiện, xây dựng quê hương, củng cố 
quốc phòng, xây dựng thế trận lòng dân vững 
chắc. 

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh 
Bình Thuận bày tỏ niềm vui mừng được đón 
tiếp cán bộ, sĩ quan Bộ CHQS tỉnh đến thăm, 
chúc mừng và khẳng định sẽ tiếp tục vận động 
các tăng, ni, phật tử tích cực tham gia các cuộc 
vận động, các phong trào thi đua yêu nước, 
luôn song hành cùng chính quyền và LLVT để 
giữ gìn an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội, 
bảo vệ Tổ quốc. 

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

(ngày 1 tháng 9) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-
thuan-tham-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh-

399783446-0019446s34710gs

S 

S 
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CÁC LỄ HỘI, LỄ NGHI TÔN GIÁO LỚN Ở BÌNH THUẬN 
HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI 

gày 22/9, UBND tỉnh Bình Thuận ban 
hành văn bản về thực hiện các biện 
pháp phòng chống dịch dịch Covid-

19 phù hợp với tình hình thực tế. 

Theo đó, từ ngày 23/9, các sự kiện văn 
hóa-thể thao; lễ hội, lễ nghi tôn giáo lớn; hội 
chợ, hội nghị, hội thảo được phép hoạt động 
trở lại. Tuy nhiên phải thực hiện các biện 
pháp phòng chống dịch hiệu quả, phù hợp 
trong tình hình mới.  

Các tín đồ đang dâng cúng tại chân đền tháp Chăm.  

Tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung chuẩn 
bị các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch 
bệnh đảm bảo an toàn các hoạt động. Đồng 
thời chuẩn bị các điều kiện để thúc đẩy thu 
hút đầu tư, nhất là các đối tác lớn. Việc áp 
dụng các biện pháp phòng chống dịch phải 
bảo đảm tạo thuận lợi cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, 
nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng 
chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-
xã hội. Bên cạnh đó, Bình Thuận tập trung 

giải quyết nhập cảnh đối với chuyên gia 
nước ngoài đến làm việc; thực hiện tốt 
phương án cách ly tập trung đúng quy định 
theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Thánh đường Hồi giáo Bà Ni thôn Bình Hoà, Phan 
Hoà, Bắc Bình, Bình Thuận. 

Tính đến ngày 22/9, Bình Thuận liên tiếp 
193 ngày không ghi nhận thêm trường hợp 
nào nhiễm Covid-19 và đã có hơn 3.600 
trường hợp hoàn thành thời gian cách ly tại 
nhà. Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 2.000 
khách lưu trú, trong đó có khoảng 1.450 
khách nội địa, 550 khách quốc tế đến từ các 
nước như: Nga, Đức, Pháp, Mỹ, Ucraina, 
Anh.../.  

Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2020 
 (ngày 29 tháng 9) 

https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/cac-le-hoi-
le-nghi-ton-giao-lon-o-binh-thuan-hoat-

dong-tro-lai-780524.vov 

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

CỦNG CỐ NIỀM TIN CỦA DÂN THÔNG QUA CÔNG TÁC DÂN VẬN 

ân cần là có bộ đội đã trở thành việc 
làm thường xuyên hàng ngày của 
LLVT tỉnh Bình Thuận. Hình ảnh 

những người lính căng mình trong biển lửa 
để chữa cháy giúp dân, hay dầm mình trong 
mưa bão, thiên tai để đem lại sự bình yên 
cho Nhân dân trở nên thân quen trong mỗi 
người dân. Với LLVT tỉnh Bình Thuận, thời 

gian qua còn triển khai nhiều mô hình dân 
vận mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, tăng 
cường mối quan hệ gắn bó quân dân, góp 
phần tăng cường niềm tin trong dân. 

 “LLVT tăng cường đoàn kết với dân tộc, 
tôn giáo” là một trong những mô hình điển 
hình trong phong trào thi đua “Dân vận 
khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của 

N 

D 
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LLVT tỉnh. Qua việc phối hợp trong thực hiện 
các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thăm 
hỏi, tặng quà nhau trong các ngày lễ, tết, góp 
phần kết nối các chức sắc, chức việc các tôn 
giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín 
trong cộng đồng các dân tộc trong tỉnh… Sự 
kết nối giữa những người lính Cụ Hồ với tôn 
giáo, dân tộc còn được thể hiện qua sự đóng 
góp chung tay xây dựng cho người có đạo, 
đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó 
khăn những ngôi nhà ở mới, khang trang, 
ấm áp nghĩa tình. Không thể nói hết niềm vui 
của những người dân trong những buổi lễ 
trao, tặng nhà. Giọt nước mắt vì vui, vì xúc 
động của những người già, người trẻ khi nói 
lời cảm ơn vì được sở hữu ngôi nhà mới, 
thoát cảnh ở trọ, ở tạm, nhà xiêu vẹo, dột 
nát. 

Bộ đội cấp nước giúp dân vượt qua mùa hạn hán 

Ông Trần Văn Để (75 tuổi) nói: “Vậy là 
ước mơ lâu nay của vợ chồng tôi trở thành 
sự thật. Căn nhà giúp chúng tôi có một mái 
ấm để ở khi tuổi già”. Kinh phí xây dựng căn 
nhà tặng ông Để do Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 40 
triệu đồng, Giáo xứ Tân Lý hỗ trợ 40 triệu 
đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. 
Đây cũng là căn nhà đầu tiên trong chuỗi các 
hoạt động đoàn kết, gắn bó giữa LLVT tỉnh 
Bình Thuận với dân tộc, tôn giáo trên địa 
bàn. 

Từ sự khởi đầu này, Bộ CHQS tỉnh triển 
khai  xuống Ban CHQS các huyện, thị xã, 
thành phố. Lần lượt những ngôi nhà mang 
tên “Đoàn kết”, “Tình nghĩa quân-dân” ra 
đời. Huyện Tánh Linh nay đã hoàn thành 
xong 6 ngôi nhà. Không những thế, cấp ủy, 
chính quyền huyện Tánh Linh nhận thấy ý 
nghĩa chính trị sâu sắc, chất lượng hiệu quả, 
cách tổ chức phối hợp thực hiện đã quy tụ 
được mọi tổ chức, các cấp, các ngành, 

doanh nghiệp cùng tham gia vào giúp người 
nghèo. Từ đây đã lan tỏa mọi tầng lớp Nhân 
dân trong toàn huyện cùng thực hiện. 

Trung tá Phạm Văn Thướng, Chính trị 
viên Ban CHQS huyện Tánh Linh  cho biết: 
Quá trình triển khai xây dựng nhà, Ban 
CHQS huyện thành lập tổ giám sát thi công 
bảo đảm về chất lượng, thời gian. Huy động 
dân quân giúp công; vận động Công ty nước 
nông thôn hỗ trợ kéo nước vào tận nhà; Điện 
lực thì giúp kéo điện và tặng tất cả vật tư, 
công lắp đặt thiết bị. Các doanh nghiệp xây 
dựng hỗ trợ vật liệu, cát, đá và tặng nội thất, 
những vật dụng trong gia đình… Nhờ vậy 
mà mỗi ngôi nhà được xây dựng tuy với số 
tiền chỉ 80 đến 100 triệu đồng nhưng chất 
lượng và công năng sử dụng, nội thất đầy 
đủ, tiện nghi. Từ tháng 12 năm 2018 đến nay 
triển khai mô hình trên, LLVT tỉnh Bình 
Thuận chung tay xây dựng 25 căn nhà đoàn 
kết, nhà tình nghĩa quân-dân. Thời gian qua, 
nhiều bà con giáo dân, dân tộc thiểu số có 
hoàn cảnh khó khăn sẽ được xây dựng 
những căn nhà tương tự. 

Xuất phát từ mô hình này của LLVT tỉnh 
Bình Thuận, Quân khu 7 nhân rộng, triển 
khai mô hình ngôi nhà “Tình nghĩa quân - 
dân” thực hiện trong toàn LLVT Quân khu từ 
giữa năm 2019. 

Bên cạnh việc xây dựng nhà “Đoàn kết”, 
nhà “Tình nghĩa quân - dân”, 5 năm qua, Bộ 
CHQS tỉnh phối hợp tổ chức nhiều đợt 
khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà, 
sách vở cho hàng ngàn người dân, học sinh 
là người đồng bào dân tộc, tôn giáo, học 
sinh thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính 
sách. Trong huấn luyện, luôn dành thời gian 
làm công tác vận động quần chúng. Tổ chức 
gần 100.000 ngày công của bộ đội, dân 
quân tự vệ, dự bị động viên tham gia lao 
động giúp dân sửa chữa gần 50 km đường 
giao thông nông thôn; đổ 450m3 bê tông; 
nạo vét hơn 100km kênh mương nội đồng; 
đắp hơn 700m kè biển, chống biển xâm thực 
và nhiều việc làm trong phòng chống thiên 
tai… Ngoài ra, phối hợp các  các bệnh viện 
của Quân khu, cơ sở y tế trong tỉnh, tổ chức 
13 đợt khám bệnh, cấp thuốc, điều trị bệnh 
cho trên 5.400 lượt người dân ở vùng sâu, 
vùng xa, dân tộc ít người và khu căn cứ 
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kháng chiến trước đây; tổ chức tặng 2.840 
suất quà, trị giá trên 3 tỷ đồng cho Nhân dân. 
Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục 
triển khai nhân rộng mô hình và cách làm đối 
với các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tổ chức 
thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực công 
tác vận động quần chúng trong tình hình 
mới. 

Thực hiện mô hình “LLVT tăng cường 
đoàn kết với dân tộc, tôn giáo”, đến nay 
LLVT trong tỉnh đã vận động kinh phí phối 
hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và 
các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh xây 
dựng 25 ngôi nhà “Đoàn kết” và “Tình nghĩa 
quân-dân” trị giá trên 2.2 tỷ đồng tặng các 

gia đình đồng bào dân tộc, tôn giáo. Xây 
dựng, bàn giao 1 nhà sinh hoạt văn hóa, thể 
dục thể thao tại Giáo xứ Hòa Vinh, thị trấn 
Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, trị giá 
1,1 tỷ đồng. Thăm, tặng quà gần 250 cơ sở 
tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

 

Duy Thỉnh // https://baoquankhu7.vn.- 
2020 (ngày 12 tháng 9) 

https://baoquankhu7.vn/cung-co-niem-
tin-cua-dan-thong-qua-cong-tac-dan-van--

2064004597-0019550s34410gs 

 

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

HỘI LHPN TP PHAN THIẾT TỔ CHỨC “NGÀY HỘI PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP” 

ội LHPN TP Phan Thiết (Bình Thuận) 
vừa tổ chức hội thi “Ngày hội phụ nữ 
khởi nghiệp năm 2020”. 

Nghề làm nước mắm cá cơm truyền thống là một 
trong những ý tưởng khởi nghiệp đoạt giải 

Tham gia hội thi có 7 thí sinh. Đây là 
những thí sinh có ý tưởng khởi nghiệp nổi 
trội, đã thành công và phù hợp với tình hình 
thực tế trong phát triển kinh tế gia đình tại 
Phan Thiết- đã được Ban thường vụ Hội 
LHPN thành phố lựa chọn trong 51 ý tưởng 
khởi nghiệp của các hội viên trong toàn 
thành phố trên các lĩnh vực: sản xuất nông 
nghiệp, chăn nuôi, may mặc, nghề thủ công, 
công nghệ sinh học gửi về tham dự vòng sơ 
tuyển.  

Mỗi thí sinh có 10 phút trình bày ý tưởng 
của mình, và 5 phút để phản biện các câu 
hỏi và tình huống của hội đồng Ban giám 

khảo. Kết quả, giải nhất thuộc về chị Lưu Thị 
Xuân ở xã Phong Nẫm với ý tưởng- nuôi 
dưỡng phôi và cung cấp nấm Đông trùng hạ 
thảo; giải nhì thuộc về chị Lê Thị Thủy ở xã 
Thiện Nghiệp với ý tưởng-trồng rau sạch 
ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật; ngoài 
ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải ba và 3 giải 
khuyến khích cho các ý tưởng: trồng hoa 
hồng và hoa cúc pha lê, nuôi gà thả vườn, 
kinh doanh cà phê sạch nguyên chất; kết giỏ 
hạt cườm, làm nước mắm cá cơm truyền 
thống. 

Hội thi là dịp để chị em gặp gỡ giao lưu, 
học tập kinh nghiệm, khơi dậy tinh thần đổi 
mới, sáng tạo, có thêm sự tự tin, vượt lên 
chính mình, biến những ý tưởng thành thực 
tế để khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, vươn 
lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển 
kinh tế gia đình. Sau hội thi này, Hội phụ nữ 
Phan Thiết sẽ chọn ra các ý tưởng hay và 
thực tế để dự thi Hội thi Phụ nữ khởi nghiệp 
cấp tỉnh. 

Thanh Minh // 
https://phunuvietnam.vn.- 2020 

 (ngày 15 tháng 9) 

https://phunuvietnam.vn/hoi-phu-nu-
phan-thiet-to-chuc-ngay-hoi-phu-nu-khoi-

nghiep-20200914161237797.htm

H 

https://baoquankhu7.vn/cung-co-niem-tin-cua-dan-thong-qua-cong-tac-dan-van--2064004597-0019550s34410gs
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NHIỀU PHẦN VIỆC Ý NGHĨA CỦA TUỔI TRẺ BÌNH THUẬN 
TRONG CHIẾN DỊCH TNTN HÈ 2020 

hiều 16/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

tổ chức Hội nghị Tổng kết Chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình 

Thuận năm 2020. 

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” 

năm 2020, diễn ra từ ngày 01/7 đến ngày 

31/8/2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Bình Thuận 

sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” với nội 

dung hoạt động gồm 01 chương trình “Tiếp 

sức mùa thi” và 04 chiến dịch “Mùa hè xanh”, 

“Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành 

quân xanh” được triển khai trên 100% xã, 

phường, thị trấn trong toàn tỉnh, trọng tâm tại 

các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 

2020; các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi 

ngang ven biển; các xã vùng an toàn khu 

của tỉnh; quy mô lực lượng là 5.000 chiến sĩ, 

đoàn viên, hội viên, thanh niên trong và 

ngoài tỉnh tham gia. 

Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh trường Cao đẳng 

Cộng đồng sửa sang trường học tại xã Đa Mi, huyện 

Hàm Thuận Bắc   

Sau 02 tháng triển khai Chiến dịch, tuổi 

trẻ Bình Thuận với tinh thần xung kích, tình 

nguyện, tham gia thực hiện các công trình, 

phần việc thanh niên ý nghĩa thiết thực, góp 

phần hoàn thành 12 chỉ tiêu Kế hoạch đã đề 

ra. 

Toàn tỉnh đã sửa chữa 22 km và làm mới 

3,5 km đường giao thông nông thôn; Xây 

dựng 34 tuyến đường văn minh với các tiêu 

chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - 

An toàn” tại khu vực đô thị; phát động duy trì 

được 15 điểm thường xuyên tổ chức hoạt 

động làm sạch bờ biển tại các địa bàn ven 

biển; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc 

miễn phí được cho 4.125 người dân; Xây 

mới và sửa chữa được 16 nhà nhân ái; hỗ 

trợ giúp đỡ được 4.317 thiếu nhi; xây dựng 

mới và nâng cấp 21 khu vui chơi thiếu nhi; 

vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 

6.124 ý tưởng, sáng kiến; Tập huấn kiến 

thức khởi nghiệp cho 2.320 đoàn viên, thanh 

niên; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ 

khoa học kỹ thuật cho 1.700 đoàn viên, 

thanh niên; Trồng mới ít nhất 51.078 cây 

xanh; Kết nạp 4.235 đoàn viên mới và giới 

thiệu 1.007 đoàn viên ưu tú cho Đảng. 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn 

ra khá phức tạp trong cộng đồng, tình hình 

hạn mặn, việc huy động nguồn lực hỗ trợ 

các công trình, phần việc… đã ảnh hưởng 

lớn tiến độ thi công, tập trung và điều hành 

lực lượng tham gia. Tuy nhiên, một chương 

trình và 4 chiến dịch đề ra đều có những 

hoạt động hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, 

trọng điểm, có công trình, phần việc cụ thể, 

để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân. 

Đồng chí Trần Sinh Toàn -  Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh thừa uỷ 

quyền Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các 

tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến 

dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2020 

C 
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Nhân dịp này, UBND tỉnh trao bằng khen 

cho 6 tập thể và 3 cá nhân; Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn đã khen thưởng 35 tập thể, 38 cá 

nhân đã có thành tích xuất sắc trong Chiến 

dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2020. 

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Thuận đã đề nghị 

Trung ương Đoàn khen thưởng cho 09 tập 

thể và 08 cá nhân. 

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

cũng đã trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 

và phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 

2020 cho 27 cá nhân và 05 tập thể. 

  
Quỳnh Trân // 

http://doanthanhnien.vn/.- 2020 
 (ngày 18 tháng 9) 

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

dich-tinh-nguyen-he/nhieu-phan-viec-y-

nghia-cua-tuoi-tre-binh-thuan-trong-chien-

dich-tntn-he-2020

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

SÔI NỔI NGÀY HỘI THANH NIÊN BÌNH THUẬN 

VỚI VĂN HOÁ GIAO THÔNG NĂM 2020 
áng 20/9, tại Thị xã La Gi, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận 
phối hợp Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam 

tỉnh tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn 
hóa giao thông 2020 với sự tham gia của 
gần 400 đoàn viên thanh niên, sinh viên trên 
địa bàn. 

Tặng quà cho các Đội hình sơ cấp cứu tai nạn giao 
thông trên địa bàn thị xã La Gi 

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Sinh 
Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội 
LHTN Việt Nan tỉnh kêu gọi các bạn đoàn 
viên, thanh niên hãy phát huy vai trò gương 
mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về an 
toàn giao thông, tích cực tham gia hưởng 
ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa 
giao thông” tập trung vào những hành động 
cụ thể, thiết thực, như: Không uống rượu bia 
khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt 
chuẩn khi tham gia giao thông; không tham 
gia đua xe trái phép, đi đúng làn đường, 
phần đường; mỗi đoàn viên thanh niên trở 
thành những tuyên truyền viên tích cực vận 

động thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân 
dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định 
của pháp luật và có những hành vi đẹp, ứng 
xử có văn hóa khi tham gia giao thông, góp 
phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, 
từng bước xây dựng xã hội giao thông thân 
thiện, đầy tình người và không có tai nạn. 

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các 
cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức tốt các hoạt 
động tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao 
thông với các nội dung: Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an 
toàn giao thông cho thanh thiếu niên; triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP 
ngày 19/02/2019 của Chính phủ về “Tăng 
cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và 
chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 
2021”; triển khai có hiệu quả cuộc vận động 
“Thanh niên với văn hoá giao thông” trong 
cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tổ chức 
tuyên dương các điển hình thanh thiếu nhi 
có thành tích trong tham gia bảo đảm an 
toàn giao thông. 

Ngay sau lễ khai mạc, ngày hội diễn ra với 
nhiều hoạt động ý nghĩa như: tập huấn kiến 
thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an 
toàn cho đoàn viên thanh niên; thực hành lái 
xe trên máy tập RT; trò chơi vận động tìm 
hiểu kiến thức về an toàn giao thông; tập 
huấn sơ cấp cứu tai nạn giao thông, chương 
trình Phiên toà giả định “tuyên truyền pháp 
luật về an toàn giao thông”. 

S 
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Đại diện các cơ sở Đoàn trên địa bàn Thị xã ký cam 
kết Không vi phạm trật tự ATGT 

Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao 
thông là hoạt động có nhiều ý nghĩa thiết 
thực hưởng ứng chủ đề của năm an toàn 
giao thông 2020; đồng thời thúc đẩy thực 

hiện mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa cuộc 
vận động ”Thanh niên với văn hóa giao 
thông” do Trung ương Đoàn phát động từ 
năm 2009. Các hoạt động an toàn giao 
thông của ngày hội góp phần nâng cao ý 
thức của giới trẻ trong việc chấp hành pháp 
luật an toàn giao thông, xây dựng văn hóa 
giao thông, ngăn ngừa các nguy cơ gây tai 
nạn giao thông để hạn chế thấp nhất tai nạn 
ô tô, xe máy./. 

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

 (ngày 21 tháng 9) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-
viet-nam/soi-noi-ngay-hoi-thanh-nien-binh-

thuan-voi-van-hoa-giao-thong-nam-2020

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

TRAO 40 SUẤT HỌC BỔNG CHO HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ 
TRONG LỄ KHAI GIẢNG 

áng 5/9, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy 
viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ 
nhất T.Ư Đoàn đã đến dự và trao học 

bổng tại Lễ khai giảng năm học mới của 
trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện 
Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

Hòa chung không khí cả nước hân hoan 
chào đón năm học mới 2020-2021, sáng 
ngày 05/9/2020, trường THPT Nguyễn Thị 
Minh Khai tổ chức lễ khai giảng năm học 
mới. 

Thầy và trò nhà trường đã vinh dự được đón đồng chí 
Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương 
Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Đại biểu 
Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận đến dự Lễ khai giảng 
năm học mới. 

Đến dự lễ khai giảng còn có đồng chí 
Nguyễn Minh Triết – Uỷ viên BTV, Trưởng 
Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó 
Chủ tịch thường trực Hội SVVN; đồng chí 
Nguyễn Tường Lâm - Ủy viên BTV, Trưởng 
Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, 
Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt 
Nam; đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Tỉnh uỷ 
viên, Bí thư Huyện ủy huyện Bắc Bình, đồng 
chí Lâm Hồng Tuyên – Phó Bí thư Tỉnh 
đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh. 

 

Đồng chí Lê Quốc Phong dự Lễ khai giảng năm học 
mới tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (tỉnh Bình 
Thuận) 

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, có 
khoảng 1.000 học sinh, với hơn 40% học 

S 
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sinh đến từ các vùng sâu, vùng xa khó khăn 
trên địa bàn huyện Bắc Bình. Để học sinh 
bước vào năm học mới an toàn, trường 
THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng đã chuẩn 
bị tốt nhất các điều kiện phòng dịch cho học 
sinh. 

Nhằm động viên và khích lệ tinh thần của 
các em học sinh trong năm học mới, tại 
chương trình, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí 
thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã trao tặng 
40 suất học bổng (mỗi suất học bổng trị giá 
2.000.000 đồng) cho học sinh nghèo, có 
hoàn cảnh khó khăn vươn lên vượt khó 
trong học tập và trao tặng cho Đoàn trường 
02 bộ loa di động. 

 

Đồng chí Lê Quốc Phong trao học bổng cho các em 
học sinh nghèo vươt khó 

Năm học 2020 - 2021 là năm tiếp tục triển 
khai sáng tạo và hiệu quả phong trào thi đua 
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh 
tích cực”; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy 
cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học 
và sáng tạo” cùng các cuộc vận động trong 
toàn ngành./. 

  

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

 (ngày 5 tháng 9) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-
giao-duc/trao-40-suat-hoc-bong-cho-hoc-
sinh-ngheo-vuot-kho-trong-le-khai-giang

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

BÌNH THUẬN: TRAO HƠN 200 TRIỆU ĐỒNG 
CHO 70 HỌC SINH KHÓ KHĂN 

áng 9-9, đại diện Báo Pháp luật 
TP.HCM và các mạnh thường quân 
phối hợp với huyện ủy, UBND huyện 

Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã tổ chức 
trao tặng 70 học bổng cho 70 học sinh trong 
chương trình Tiếp bước đến trường. 

Nhận học bổng đợt này là các học sinh từ 
mẫu giáo, tiểu học, THCS và THPT trên địa 
bàn huyện có hoàn cảnh khó khăn nhưng 
vẫn cố gắng đến trường và đều có kết quả 
học tập khá, giỏi.  

Đó là những trường hợp mồ côi cha, mẹ 
phải đi làm mướn ở xa; mồ côi mẹ, cha bị tật 
nguyền; mồ côi cả cha lẫn mẹ phải ở với 
người thân hoặc cha mẹ đều khiếm thị, tật 
nguyền. Thậm chí có trường hợp mồ côi 

cha, mẹ đi lấy chồng khác, ở với bà ngoại và 
một buổi đi học, một buổi phải đi làm mướn 
để nuôi bà ngoại… Tuy nhiên, tất cả các em 
đều vượt qua nghịch cảnh, vượt qua thiếu 
thốn để cố gắng đến trường. 

Ông Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư 
huyện ủy Hàm Thuận Nam cho biết rất xúc 
động với chương trình ý nghĩa này và gửi lời 
cảm ơn sâu sắc đến Báo Pháp luật TP.HCM 
đã làm cầu nối đến với các học sinh nghèo. 
Nhiều học sinh đã bật khóc khi nhận được 
học bổng và đều hứa sẽ cố gắng học tập để 
xứng đáng với sự quan tâm, giúp đỡ đã 
nhận được. 

 

S 
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Từ kết nối của Pháp Luật TP.HCM, 70 suất học bổng 
hơn 200 triệu đồng đã trao cho 70 học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn để tiếp bước đến trường. 

17 em mẫu giáo mỗi em nhận được học 
bổng 2 triệu đồng; 53 học sinh tiểu học, 
THCS, THPT nhận học bổng mỗi em 3 triệu 
đồng. Ngoài ra 6 em có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn nhận thêm một phần quà từ 2-3 
triệu đồng. Riêng em Nguyễn Mạnh Cần, 
cậu bé lớp 8 có lá thư đẫm nước mắt ngày 
khai giảng năm học mới mà PLO đã phản 
ảnh nhận thêm 5,5 triệu đồng từ một số 
mạnh thường quân khác. 

Ông Nguyễn Minh, Bí thư huyện ủy Hàm Thuận Nam 

trao học bổng cho các cháu mẫu giáo. 

Tổng số tiền trao tặng học bổng đợt này 
là 212,5 triệu đồng, trong đó đơn vị tài trợ 
chính là Công ty TNHH Biệt thự 5 Sao (Phan 
Thiết) 200 triệu đồng. 

 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 9 tháng 9) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-trao-hon-
200-trieu-dong-cho-70-hoc-sinh-kho-khan-

937315.html 

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

TRAO TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI XÃ ĐỨC BÌNH, 
HUYỆN TÁNH LINH VÀ HUYỆN PHÚ QUÝ, BÌNH THUẬN 

ừa qua, UBND xã Đức Bình phối hợp 
với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến 
thiết tỉnh Bình Thuận và Công ty 

TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp 
tổ chức buổi lễ trao tặng nhà “Đại đoàn kết” 
cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 
xã Đức Bình, huyện Tánh Linh và huyện Phú 
Quý, tỉnh Bình Thuận. 

 

Tham dự buổi lễ có ông Mai Ngọc Hải - 
Chủ tịch xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh 
Bình Thuận, ông Lưu Hoàng Tân - Chủ tịch, 
Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến 
thiết tỉnh Đồng Tháp, ông Đặng Hoài Nhân - 
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 
tỉnh Bình Thuận và đại diện các gia đình 
được hỗ trợ xây nhà. 

 

V 
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Trong không khí trang trọng và ấm áp, Đại 
diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh 
Đồng Tháp đã trao 2 căn nhà Đại đoàn kết 
với tổng số tiền tài trợ là 100 triệu đồng cùng 
những  phần quà ý nghĩa cho 2 gia đình là 
hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Những căn nhà kiên cố, khang trang là 
món quà vô cùng ý nghĩa với mỗi hộ gia đình 
nghèo, là kết quả của việc phát huy truyền 
thống tương thân tương ái của dân tộc và là 
nơi gửi gắm sự cảm thông, chia sẻ, quan 
tâm của các Công ty Xổ số kiến thiết khu vực 
miền Nam nói chung và Công ty TNHH MTV 

Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp nói riêng đến 
những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
với mong muốn khích lệ về vật chất và tinh 
thần để họ cố gắng làm ăn, vươn lên thoát 
nghèo, ổn định cuộc sống. 

T. Xuân // 
 https://www.sggp.org.vn.- 2020 

 (ngày 26 tháng 9) 

https://www.sggp.org.vn/trao-tang-nha-
dai-doan-ket-tai-xa-duc-binh-huyen-tanh-

linh-va-huyen-phu-quy-binh-thuan-
687645.html

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

CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở LA GI CHỦ YẾU TIỀN TRƯỜNG 
LÀ THU HỘ 

ọi khoản dự thu ở các trường đều 
được trình lên xin ý kiến trực tiếp 
của Ủy ban nhân dân xã, phường 

sở tại. 

Trong khi không ít trường tiểu học ở nhiều 
nơi mức thu tiền trường cộng các khoản bắt 
buộc và tự nguyện lên đến vài triệu đồng/học 
sinh thì tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận 
nhiều năm nay, phụ huynh chỉ phải đóng cho 
con hơn một triệu đồng trong đó chủ yếu 2/3 
là tiền thu hộ. 

 
Nếu trừ số tiền bảo hiểm y tế và tai nạn thì 
học sinh chỉ phải đóng gần 500 ngàn cho 
tiền học 2 buổi và ấn phẩm (Ảnh Đỗ Quyên) 

Số tiền nộp được chia làm 4 khoản 

a. Các khoản thu hộ: Đó là Bảo hiểm thân 
thể: 156.000 đồng. 

b. Các khoản bắt buộc: Bảo hiểm y tế học 
sinh tiểu học phải đóng là 539.088 đồng (học 
sinh lớp 1 tùy vào tháng sinh để có mức 
đóng cao nhất là 673.860 đồng). 

c. Các khoản thỏa thuận: Như chụp hình 
ép thẻ 10.000 đồng (chỉ học sinh khối lớp 1). 
Ghế ngồi ngoại khóa: 20.000 đồng (chỉ thu 
học sinh lớp 1). Ấn phẩm: 25.000 đồng/năm 
học. Tiền học buổi 2: 50.000 đồng/tháng 
(450.000 đồng/năm). 

d. Quỹ Hội cha mẹ học sinh (tự nguyện). 

tổng số tiền một học sinh tiểu học phải đóng chưa tới 
1.200.000 đồng trong đó thu hộ và bắt buộc đã chiếm 
700.000 đồng, còn 450 ngàn đồng là tiền học buổi 2 
và 25 ngàn tiền ấn phẩm. 

Vậy nên, nếu không tính tiền thu hộ và thu 
bắt buộc 2 loại bảo hiểm thì học sinh tiểu học 
nơi đây chỉ đóng tiền trường chưa tới 500 
ngàn đồng/năm học, một con số chỉ bằng 
tiền quỹ lớp ở một số nơi. 

Quỹ Hội cha mẹ học sinh tự nguyện 
đóng thế nào? 

Các trường thực hiện đúng tinh thần chỉ 
đạo của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về 
Ban đại diện cha mẹ học sinh.  

Tuyệt đối không thu để phục vụ các khoản 
như bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, 

M 
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bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi 
phương tiện tham gia giao thông của học 
sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;  

Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, 
nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, 
trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, 
lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên 
và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác 
quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động 
giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới 
các công trình của nhà trường. 

Trong cuộc họp phụ huynh đầu năm, Chi 
hội trưởng của lớp cùng với giáo viên chủ 
nhiệm đã đọc kế hoạch dự chi trong năm 
như mua quà cho học sinh hàng tuần, phát 
phần thưởng, trao học bổng cho học sinh 
nghèo, mua đồ dùng phục vụ việc học của 
các em, mua giấy vệ sinh, trang trí lớp, góc 
học tập… 

Phụ huynh đóng góp trên tinh thần hoàn 
toàn tự nguyện. Phần đông phụ huynh góp 
100 ngàn, một vài người góp 300 ngàn, 
người ít góp 50 ngàn và có người không góp 
đồng nào. 

Tổng số tiền thu được tại mỗi lớp chỉ giao 
động từ 5 triệu đồng trở xuống. Các lớp trích 
40% trong tổng số tiền Hội phí nộp về nhà 

trường để chi phần thưởng và các hoạt động 
ngoại khóa cho học sinh. 

Số tiền còn lại được giáo viên hoặc đại 
diện hội phụ huynh giữ, khi giáo viên có nhu 
cầu chi cho lớp, phụ huynh sẽ trực tiếp giúp 
thầy cô trong chuyện này. 

Cuối học kỳ, cuối năm học sẽ công khai 
số tiền thu được, số tiền đã chi và số tiền 
còn lại trong các cuộc họp phụ huynh. 

Từ nhiều năm nay chưa có hiện tượng 
lạm thu  

Mọi khoản dự thu ở các trường đều được 
trình lên xin ý kiến trực tiếp của Ủy ban nhân 
dân xã, phường sở tại.  

Cùng với đó là việc thực hiện nghiêm túc 
tinh thần chỉ đạo của cấp trên, sự đồng cảm 
với học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn, nhờ đó nhiều năm qua, các 
trường học trên địa bàn thị xã La Gi không 
để xảy ra tình trạng lạm thu trong nhà 
trường. 

Đỗ Quyên // https://giaoduc.net.vn.- 2020 
(ngày 16 tháng 9) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/cac-
truong-tieu-hoc-o-la-gi-chu-yeu-tien-truong-

la-thu-ho-post212380.gd

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

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
VÀ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG COVID-19 CHO HSSV 

hiều 17/9, tại Hội trường Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn phối hợp Ban Giám đốc Sở 

Giáo dục & Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng 
kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
trường học năm học 2019 - 2020; triển khai 
nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. 

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
trường học năm học 2019 - 2020 của tỉnh 
cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác 
tuyên truyền giáo dục chính trị được duy trì 
thực hiện thường xuyên. Các cơ sở Đoàn 
thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục 
đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn 
hóa học đường cho đoàn viên, thanh niên 
học sinh; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động 

thiết thực, cụ thể thu hút đông đảo học sinh, 
sinh viên tham gia. 

Sinh viên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" hỗ trợ 
công tác phòng chống dịch 

Trong năm học vừa qua, đã tổ chức 82 
lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 
Đảng, Đại hội Đoàn các cấp với sự tham gia 

C 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/cac-truong-tieu-hoc-o-la-gi-chu-yeu-tien-truong-la-thu-ho-post212380.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/cac-truong-tieu-hoc-o-la-gi-chu-yeu-tien-truong-la-thu-ho-post212380.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/cac-truong-tieu-hoc-o-la-gi-chu-yeu-tien-truong-la-thu-ho-post212380.gd
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của 21.251 lượt Đoàn viên thanh niên, học 
sinh, sinh viên; 8 buổi sinh hoạt chính trị “ Tự 
hào tiến bước dưới cờ Đảng trong giờ chào 
cờ hàng tuần”, “4 bài học lý luận chính trị”, 
42 đợt sinh hoạt, tọa đàm tìm hiểu chủ nghĩa 
Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Tỉnh đoàn chỉ đạo thành lập 26 đội hình 
tình nguyện Tiếp sức mùa thi hỗ trợ thí sinh 
tham gia kỳ thi THPT năm 2020 tại 26 điểm 
thi trên toàn tỉnh. Cấp tỉnh thành lập 7 đội 
tình nguyện, đồng thời trực tiếp hỗ trợ thí 
sinh huyện đảo Phú Quý vào đất liền dự thi. 

Các cơ sở Đoàn đẩy mạnh phong trào thi 
đua học tập nghiên cứu khoa học tổ 
chức132 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp 
cho 29.322 lượt học sinh, sinh viên; 11 ngày 
hội việc làm cho 2.202 học sinh, sinh viên 
tham gia; tổ chức 32 hoạt động tư vấn, hỗ 
trợ HSSV học tập, nghiên cứu khoa học với 
sự tham gia của 6.806 học sinh sinh viên và 
198 giáo viên, giảng viên trẻ. 

Công tác tuyên truyền phòng chống dịch 
bệnh Covid-19 được chú trọng thực hiện 
bằng các hoạt động cụ thể như: thường 
xuyên đăng tải các tin bài, infographic tuyên 
truyền phòng chống dịch bệnh trên các trang 
mạng xã hội do Đoàn quản lý, khử trùng tại 
các trường THPT, Đại học, Cao đẳng trên 
địa bàn tỉnh... 

Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, 
công tác Đoàn tỉnh Bình Thuận tiếp tục triển 
khai hiệu quả các phong trào “Sinh viên 5 
tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”. 
Chú trọng các giải pháp thúc đẩy hoạt động 
sáng tạo trong đoàn viên, học sinh, sinh 
viên; hỗ trợ sinh viên, học sinh khởi nghiệp, 
sáng tạo. Nội dung hoạt động phải thường 
xuyên đổi mới, bám sát với nhiệm vụ trọng 
tâm, chú trọng đổi mới về nội dung, phương 
thức hoạt động của công tác tuyên truyền 
giáo dục; công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 
tra phải thực hiện thường xuyên, đảm bảo 
tính thông tin hai chiều giữa cấp tỉnh và cơ 
sở, nhân rộng những mô hình hay, sáng tạo 
trong thanh thiếu niên. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia 
thảo luận sôi nổi, nghiêm túc đánh giá những 
kết quả đạt được trong năm học 2019 - 
2020, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn 

trong hoạt động công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên trường học; công tác kết nạp 
Đảng viên trong học sinh, sinh viên,.... 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lâm Hồng 
Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn ghi nhận 
những kết quả đạt được của các cấp bộ 
Đoàn trong công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên trường học năm học 2019 – 
2020. Qua đó, đề nghị Ban Thường vụ các 
huyện, thị, thành đoàn, các Đoàn trường Đại 
học, Cao đẳng trong năm học 2020 – 2021 
cần bám sát chủ đề năm học, nhiệm vụ trọng 
tâm, cụ thể hóa các nội dung, chương trình, 
chỉ tiêu, kế hoạch lớn của Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn cho phù hợp với tình hình địa 
phương, đơn vị, giải quyết 4 hạn chế được 
nêu trong báo cáo tổng kết; kiên trì triển khai 
thực hiện tốt các chỉ tiêu hỗ trợ học sinh, sinh 
viên khởi nghiệp, lập nghiệp; thúc đẩy hoạt 
động sáng tạo trong học sinh, sinh viên, 
quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của 
cán bộ phụ trách công tác đoàn để kịp thời 
hỗ trợ, giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc 
biệt, các cơ sở Đoàn triển khai các nội dung, 
chương trình đảm bảo an toàn phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19. 

Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ 
trường học, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng 
đã trao tặng giấy khen cho 16 tập thể và 16 
cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
trường học, năm học 2019 – 2020. 

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

(ngày 19 tháng 9) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-sinh-
vien-viet-nam/binh-thuan-chu-trong-cong-

tac-giao-duc-nghien-cuu-khoa-hoc-va-
tuyen-truyen-phong-chong-covid-19-cho-

hssv

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-sinh-vien-viet-nam/binh-thuan-chu-trong-cong-tac-giao-duc-nghien-cuu-khoa-hoc-va-tuyen-truyen-phong-chong-covid-19-cho-hssv
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-sinh-vien-viet-nam/binh-thuan-chu-trong-cong-tac-giao-duc-nghien-cuu-khoa-hoc-va-tuyen-truyen-phong-chong-covid-19-cho-hssv
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-sinh-vien-viet-nam/binh-thuan-chu-trong-cong-tac-giao-duc-nghien-cuu-khoa-hoc-va-tuyen-truyen-phong-chong-covid-19-cho-hssv
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-sinh-vien-viet-nam/binh-thuan-chu-trong-cong-tac-giao-duc-nghien-cuu-khoa-hoc-va-tuyen-truyen-phong-chong-covid-19-cho-hssv
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-sinh-vien-viet-nam/binh-thuan-chu-trong-cong-tac-giao-duc-nghien-cuu-khoa-hoc-va-tuyen-truyen-phong-chong-covid-19-cho-hssv
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CÔNG TÁC ĐỘI ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ CỤ THỂ 

áng 17/9, tại Hội trường Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội 

và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 
2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ 
năm học 2020 - 2021. 

Đồng chí Nguyễn Thị Phương An - Phó Giám đốc Sở 
GD&ĐT trao giấy khen cho các tập thể có thành tích 
xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi 
năm học 2019-2020 

Công tác Đội và phong trào thanh thiếu 
nhi trường học năm học 2019 - 2020 được 
các cấp bộ Đội quan tâm thực hiện, tổ chức 
với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thu 
hút đông đảo sự quan tâm của đội viên thiếu 
nhi như: tổ chức 186 buổi tuyên truyền về 
biển đảo, 98 buổi nói chuyện truyền thống, 
214 buổi hái hoa dân chủ; tổ chức 314 hoạt 
động chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, Bia ghi 
danh, các địa chỉ đỏ; 285 hoạt động chăm 
sóc, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có 
công cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng; 
triển khai cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi – 
Thiếu nhi với Bác Hồ” đến các em đội viên, 
thiếu nhi, kết quả có 122.426 đội viên, thiếu 
nhi tham gia; duy trì và phát huy hiệu quả 
hoạt động của 383 đội tuyên truyền măng 
non và 133 CLB văn nghê, văn hoá với sự 
tham gia của 15.880 thiếu nhi. 

Công tác tuyên truyền phòng chống dịch 
Covid-19 được các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội 
chú trọng thực hiện, cụ thể như: không tổ 
chức và tham gia các hoạt động tập trung 
đông người; thường xuyên đăng tải cái tin 
bài, các inforgraphic tuyên truyền cách 
phòng chống dịch bệnh trên các trang mạng 
xã hội do Đội quản lý; phối hợp với các đơn 

vị y tế dọn vệ sinh, khử trùng tại các trường 
tiểu học trên địa bàn tỉnh; thăm hỏi và trao 
tặng quà hỗ trợ học sinh gặp khó khăn do 
ảnh hưởng từ dịch Covid-19… 

Từ những kết quả đạt được trong năm 
học 2019 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
đã xây dựng phương hướng, xác định nhiệm 
vụ trọng tâm công tác Đoàn, Hội, Đội và 
phong trào thanh thiếu nhi trường học năm 
2020 - 2021, triển khai kế hoạch phối hợp 
giữa Tỉnh đoàn với Sở Giáo dục và Đào tạo 
trong năm học 2020 - 2021 như: Nội dung 
hoạt động phải thường xuyên đổi mới, bám 
sát với nhiệm vụ của từng đơn vị, phù hợp 
với tâm lý và thu hút được sự tham gia của 
các em học sinh; chú trọng đổi mới về nội 
dung và phương thức hoạt động của công 
tác tuyên truyền giáo dục; công tác chỉ đạo, 
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát phải thực hiện 
thường xuyên, đảm bảo tính thông tin hai 
chiều giữa cấp tỉnh với cơ sở; nhân rộng 
những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong 
thanh thiếu nhi. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo 
luận sôi nổi, nghiêm túc đánh giá những kết 
quả và đưa ra nhiều ý kiến có giá trị, thể hiện 
tâm huyết, trách nhiệm đối với công tác Đội 
và phong trào thiếu nhi trong năm học 2020 
- 2021. Cùng đó cũng mạnh dạn chỉ ra 
những khuyết điểm và đề ra nhiều giải pháp 
cần đẩy mạnh trong năm học mới về các mặt 
như: Công tác tác tuyên truyền, giáo dục cho 
thiếu nhi; Quan tâm hỗ trợ điều kiện làm 
việc, chế độ, chính sách cho đối tượng giáo 
viên làm tổng phụ trách Đội; Xây dựng 
inforgraphics tuyên truyền các vấn đề liên 
quan đến trẻ em: xâm hại, bạo lực học 
đường, đuối nước và tai nạn, thương tích; 
Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào Kế 
hoạch nhỏ... 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Hồng 
Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội 
đồng Đội tỉnh đã yêu cầu Hội đồng Đội các 
huyện, thị xã, thành phố trong năm học 2020 
- 2021, cần bám sát chủ đề của năm học, 
trọng tâm công tác, cụ thể hóa các nội dung, 
chương trình, chỉ tiêu, kế hoạch lớn của Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh cho 

S 
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phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; 
giải quyết 4 tồn tại được nêu trong báo cáo 
tổng kết; kiên trì triển khai thực hiện tốt các 
chỉ tiêu hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó 
khăn và xây dựng mới điểm sinh hoạt, vui 
chơi cho thiếu nhi, trong đó cần lựa chọn địa 
bàn trọng tâm, trọng điểm, xác lập quy mô 
để tập trung thời gian và nguồn lực triển khai 
hiệu quả. 

Để động viên, ghi nhận những thành tích 
về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 

học 2019 - 2020, Hội đồng Đội tỉnh đã tặng 
giấy khen cho 18 tập thể và 18 cá nhân đã 
có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và 
phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020. 

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

(ngày 18 tháng 9) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-
ho-chi-minh/binh-thuan-cong-tac-doi-dat-

nhieu-ket-qua-cu-the

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

LỄ KHAI GIẢNG VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG 
ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 

hà trường đã chọn những giáo viên 
có năng lực chuyên môn, có kỹ năng 
sư phạm tốt làm chủ nhiệm lớp 1 năm 

học này để dìu dắt các em, những cánh chim 
non còn e ấp. 

Ngày 5/9, hòa chung không khí của ngày 
khai trường đầu tiên trong cả nước, hơn 400 
học sinh của Trường Tiểu học Tân An 1, thị 
xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đã dự Lễ khai 
giảng trong niềm hân hoan đón chào năm 
học mới. 

Tập thể giáo viên nhà trường (Ảnh Phan Tuyết) 

Niềm vui càng được nhân lên khi nhà 
trường đã vinh dự nhận được bằng công 
nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận trao tặng. 

 

Niềm vui ngày khai trường (Ảnh Phan Tuyết) 

Đến dự buổi lễ, có hơn 400 học sinh, cán 
bộ giáo viên nhà trường cùng lãnh đạo Ủy 
ban phường, đại diện Phòng giáo dục và 
Đào tạo thị xã. 

Mở đầu buổi lễ là những tiết mục văn 
nghệ do học sinh trong trường trình bày. Bài 
hát “Mùa thu ngày khai trường” vang lên: 

 

N 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-ho-chi-minh/binh-thuan-cong-tac-doi-dat-nhieu-ket-qua-cu-the
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-ho-chi-minh/binh-thuan-cong-tac-doi-dat-nhieu-ket-qua-cu-the
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-ho-chi-minh/binh-thuan-cong-tac-doi-dat-nhieu-ket-qua-cu-the


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 9 năm 2020                           __             -38- 
 

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

Tiết mục văn nghệ mở màn buổi Lễ khai giảng với bài 
hát "Mùa thu ngày khai trường" (Ảnh Phan Tuyết) 

“Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái 
nắng hè dịu đi những tiếng ve còn vương 
trên vòm cây xanh lá. Mùa thu sang đẹp quá 
xao xuyến bao tâm hồn, vui tiếng trống tựu 
trường…” làm dâng trào bao cảm xúc. 

Rồi tiết mục nhảy dựa trên nền bài hát nổi 
tiếng “Ghen Covi” khá sôi động cũng lan tỏa 
thông điệp rửa tay để giữ gìn an toàn sức 
khỏe mùa dịch bệnh. 

Điệu nhảy Ghen Covi lan tỏa thông điệp rửa tay bảo 
vệ sức khỏe mùa Covi (Ảnh Phan Tuyết) 

Sau tiết mục văn nghệ đến màn chào đón 
học sinh lớp 1. Năm học 2020-2021, Trường 
Tiểu học Tân An 1 có hơn 100 học sinh vào 
lớp 1. Đây cũng là năm học thực hiện 
chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Bởi vậy, nhà trường cũng đã chọn những 
giáo viên có năng lực chuyên môn, có kỹ 
năng sư phạm tốt làm chủ nhiệm lớp để dìu 
dắt các em, những cánh chim non còn e ấp. 

Tại buổi lễ, cô Huỳnh Thị Bích Thủy - Hiệu 
trưởng nhà trường đã điểm lại việc phát triển 
trường lớp trong nhiều năm qua, những nỗ 
lực cố gắng của cả một tập thể sư phạm để 

đến thời điểm này nhà trường vinh dự được 
đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia 
mức độ 1.  

Đón học sinh lớp 1 (Ảnh Phan Tuyết) 

Bà Lê Thị Thảo, chuyên viên Phòng Giáo 
dục và Đào tạo thị xã La Gi đã đọc và trao 
quyết định, trao bằng công nhận trường đạt 
chuẩn quốc gia của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận cho nhà trường trong tiếng 
trống, tiếng vỗ tay chào mừng nồng nhiệt. 

Đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức 
độ 1 (Ảnh Phan Tuyết) 

Cô Nguyễn Thị Tường Duy, Phó hiệu 
trưởng nhà trường đã lên phát động phong 
trào thi đua đợt 1. 

Học sinh khó khăn nhận quà hỗ trợ (Ảnh Phan Tuyết) 
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Học sinh khó khăn nhận hỗ trợ bảo hiểm y tế và bảo 
hiểm tai nạn (Ảnh Phan Tuyết) 

Sau niềm vinh dự, hân hoan ấy là trách 
nhiệm của tập thể sư phạm nhà trường góp 
phần duy trì và phát triển chất lượng dạy và 
học để tiếp tục cố gắng trong những năm 
học sau sẽ đạt được chuẩn mức độ 2. 

Buổi lễ kết thúc bằng những phần quà của 
Công ty Hon đa (nón bảo hiểm cho học sinh 
lớp 1), 100 cuốn vở, 10 bảo hiểm tai nạn 
(156.000 đồng/cái) và 7 bảo hiểm y tế 
(540.000 đồng) của một số Mạnh Thường 
Quân dành cho học sinh nghèo, học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. 

Sự san xẻ, chung tay này làm ấm lòng 
những trẻ em vốn thiệt thòi hơn chúng bạn, 
giúp các em biết cố gắng và vươn lên trong 
học tập và rèn luyện. 

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

 (ngày 6 tháng 9) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/le-
khai-giang-va-don-bang-cong-nhan-truong-

dat-chuan-quoc-gia-post212178.gd 

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

PHỤ HUYNH PHẢN ÁNH SÁCH TOÁN CÁNH DIỀU 

VỪA DÙNG ĐÃ BUNG LẢ TẢ 

ể đảm bảo cho các bé học, nhiều phụ 
huynh đã phải mang sách đi đóng lại. 
Tiền mua bộ sách hết vài trăm ngàn 

còn phải bỏ thêm vài chục ngàn để đóng 
sách. 

Mua bộ sách mấy trăm ngàn phải đóng 
lại hết vài chục ngàn 

Sách Toán mua về học vài ngày phải đóng lại thế này 
học sinh mới tiếp tục sử dụng được (Ảnh: Phan Tuyết) 

Sau bài viết “Có cuốn sách giáo khoa 
tiếng Việt - Cánh diều chưa dùng đã bung lả 
tả” đăng trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt 
Nam ngày 8/9, chúng tôi tiếp tục nhận được 
phản ánh của nhiều phụ huynh ở một số địa 
phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình 
Thuận…nói rằng không chỉ mình sách tiếng 
Việt mà cuốn sách Toán cũng bị bong rơi lả 
tả khi mới mua về ít ngày. 

Để đảm bảo cho các bé học, nhiều phụ 
huynh đã phải mang sách đi đóng lại. Tiền 
mua bộ sách hết vài trăm ngàn còn phải bỏ 
thêm vài chục ngàn để đóng sách. 

Người không có thời gian thì lấy cái ghim 
và dặn con trẻ học tới đâu ghim lại tới đó. 
Học trò lớp 1 ba mẹ dặn trước lại quên sau 
nên cứ học bài nào lại cầm tờ sách bài đó ra 
học và học xong lại gấp nhét vào trang sách.  

Chị Ngọc có con học tại một trường tiểu 
học ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Để 
con học được lâu nên phải đi đóng lại. Thế 
nhưng dùng những cuốn sách đóng lại khá 
khó khăn. Không nói hình thức sách đã xấu 
đi mà mỗi lần giở sách ra học cũng không 
được như những cuốn sách chưa đóng. 

Đ 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/le-khai-giang-va-don-bang-cong-nhan-truong-dat-chuan-quoc-gia-post212178.gd
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Khó khăn khi phải học sách đóng lại (Ảnh Phan 
Tuyết) 

Gặp thợ đóng khéo còn đỡ, có thợ đóng 
hơi lạm tay nên những dòng chữ cuối dòng 
thường bị che khuất. Nhiều khi muốn bỏ đi 
mua lại cho con cuốn sách khác nhưng ai 
dám chắc những cuốn sách khác mua về 
không bị bong, bị rơi như thế?" 

Sách đóng ẩu không còn là hiện tượng 
lạ 

Không riêng gì bộ sách Cánh Diều năm 
học này, thực tế giảng dạy chúng tôi cũng 
bắt gặp những cuốn sách VNEN của lớp 2, 
3 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sản 
xuất năm 2019-2020 chất lượng cũng vô 
cùng kém. 

Cuốn sách VNEN vừa học cũng bị bong tróc thế này 
(Ảnh Phan Tuyết) 

Có em học khoảng 1 tuần sách cũng bung 
ra hết, học hết năm nhìn cuốn sách giáo 
khoa đã tơi tả, bèo nhèo. Không ít cuốn sách 
nhìn bên ngoài vẫn còn khá mới nhưng bên 
trong cứ mất đi dăm bảy tờ. 

Vì thế, những bộ sách giáo khoa VNEN 
cũng không thể tái sử dụng. 

Chưa bàn tới nội dung của bộ sách mà 
chỉ mới nói tới chất lượng in ấn, giá cả bộ 
sách gần 200 ngàn đồng/bộ nhưng có 
những sách lại được đóng quá cẩu thả. 

 

Cuốn sách hiện hành đã dùng 16 năm, qua tay biết 
bao học trò nhưng vẫn rất chắc chắn mà giá chỉ 
10.700 đồng (Ảnh Phan Tuyết) 

Trong khi những cuốn sách hiện hành sản 
xuất từ năm 2000 và đã qua tay biết bao học 
sinh nhưng cho đến nay vẫn còn rất chắc 
chắn. Đã thế, giá mỗi cuốn sách chỉ trên 
dưới mười nghìn đồng. 

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các 
địa phương ngày 2/7, Phó Thủ tướng Chính 
phủ Vũ Đức Đam đã khẳng định: “Sẽ không 
có chuyện sách giáo khoa dùng một năm rồi 
bỏ đi. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tiếp tục 
quán triệt điều này”. 

Thế nhưng, bộ sách chưa dùng đã hỏng 
thế này, học một năm còn khó thì làm sao có 
thể dùng cho nhiều năm học tiếp theo được? 

Bộ Giáo dục cần có quy định chế tài, buộc 
cơ sở sản xuất (cụ thể là nhà xuất bản) phải 
đổi trả cho phụ huynh các địa phương 
những bộ sách không đảm bảo chất lượng 
như hiện nay. 

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

(ngày 9 tháng 9) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/phu-
huynh-phan-anh-sach-toan-canh-dieu-vua-

dung-da-bung-la-ta-post212233.gd
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

3 TUYẾN CAO TỐC QUA BÌNH THUẬN: MẶT BẰNG TẠM XONG, 
CHỈ CHỜ KHỞI CÔNG 

ỉnh Bình Thuận có 3 dự án cao tốc đi 
qua, đến nay đã bàn giao 95,7% mặt 
bằng đảm bảo cho công tác triển khai 

thi công. 

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu 
tại buổi làm việc. 

Ngày 10/9, Đoàn công tác của Bộ GTVT 
do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm 
trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND 
tỉnh Bình Thuận về công tác giải phóng mặt 
bằng (GPMB) 3 tuyến cao tốc thuộc dự án 
cao tốc Bắc - Nam và cải tạo nâng cấp các 
công trình đường sắt qua địa bàn tỉnh. 

Hoàn thành bàn giao mặt bằng trong 
tháng 9 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng 
Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao 
công tác phối hợp của tỉnh Bình Thuận trong 
việc thực hiện bàn giao mặt bằng các tuyến 
cao tốc, đến nay đã đạt hơn 95% là một 
trong những tỉnh có tỷ lệ bàn giao mặt bằng 
và giải ngân cao nhất cả nước.  

Dự kiến 2 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan 
Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được khởi 
công vào cuối tháng 9, hoàn thành GPMB 
trong tháng 9.  

Thứ trưởng Đông đề nghị tỉnh chỉ đạo các 
huyện có đường cao tốc đi qua tiếp tục đẩy 
mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của 
công trình này để vận động nhân dân sớm 
nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng 
cho đơn vị thi công. Các vướng mắc cần giải 

quyết dứt điểm để có thể bàn giao mặt bằng 
ngay trong tháng 9, đảm bảo tiến độ khởi 
công dự án. Trong trường hợp đến ngày bàn 
giao mặt bằng cho nhà thầu vẫn chưa giải 
quyết xong thì UBND huyện cần xác định cụ 
thể tiến độ, thời gian hoàn thành. Về tiến độ 
di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh 
cần ưu tiên tập trung thực hiện.  

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và đoàn công tác 
kiểm tra hiện trường dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan 
Thiết chiều 9/9. 

Sắp tới, Bộ GTVT sẽ triển khai các gói 
thầu cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Bắc 
- Nam qua địa bàn tỉnh vào tháng 10 nên các 
huyện cần hoàn thiện các thủ tục để sớm 
bàn giao mặt bằng. 

“Yêu cầu Ban QLDA 7 phối hợp địa 
phương rà soát, xác định vị trí và thời gian 
cụ thể để tổ chức khởi công. Chuẩn bị nguồn 
vật liệu cung cấp cho dự án đường cao tốc; 
đường công vụ phục vụ thi công để sớm thi 
công hoàn thành dự án”, Thứ trưởng Đông 
yêu cầu. 

Ông Lê Tuấn Phong, Phó chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận cũng thống nhất hoàn thành 
công tác GPMB các dự án cao tốc ngay 
trong tháng 9. Theo đó, ông yêu cầu các 
huyện cần rà soát cụ thể chặt chẽ từng hồ 
sơ để vận động người dân sớm bàn giao 
mặt bằng. Đối với các dự án đường sắt, ông 
yêu cầu các huyện rà soát hoàn thiện thủ tục 

T 
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hồ sơ trong tháng 10 để thi công, đồng thời 
đề nghị Ban QLDA 7 sớm có thông báo 
chính thức về thời gian, vị trí khởi công dự 
án Vĩnh Hảo - Phan Thiết. 

Ông Nguyễn Hữu Trung, Phó giám đốc Sở GTVT 
Bình Thuận cho biết tỉnh đã hoàn thành xây dựng 5 
khu tái định cư và người dân đã vào xây nhà sớm ổn 
định cuộc sống. 

5/5 khu tái định cư đã có dân vào ở 

Trước đó, báo cáo tại buổi làm việc, ông 
Nguyễn Hữu Trung - Phó giám đốc Sở 
GTVT tỉnh Bình Thuận cho biết đến cuối đầu 
tháng 9/2020, tỉnh đã chi trả tiền bồi thường 
cho 2.568/2.684 hồ sơ. Mặt bằng tỉnh Bình 
Thuận đã bàn giao cho 3 dự án cao tốc đạt 
95,7%. Cụ thể như: Cam Lâm - Vĩnh Hảo 
(100%), Vĩnh Hảo - Phan Thiết (96,3%), 
Phan Thiết - Dầu Giây (91,8%). 

Đến ngày 9/9 còn 116 hộ dân chưa nhận 
tiền bồi thường, nguyên nhân liên quan đến 
các kiến nghị về hỗ trợ độ phì trên đất nông 
nghiệp, các trường hợp nhà cửa vật kiến 
trúc trên đất nông nghiệp; giá bồi thường các 
vị trí đất; chính sách bồi thường. Các địa 
phương đang tích cực xem xét giải quyết 
kiến nghị, vận động người dân nhận tiền bồi 
thường đảm bảo tiến độ bàn giao 100% đất 
sạch để khởi công dự án đúng tiến độ. Giải 
ngân đạt tỷ lệ 77,9% vốn được bố trí. 

Tỉnh đã hoàn thành 5/5 khu tái định cư; đã 
tổ chức bốc thăm và giao đất cho người dân 
vào xây nhà ở, đang triển khai công tác di 
dời hạ tầng kỹ thuật cần triển khai gấp rút.  

Theo kế hoạch tỉnh sẽ bàn giao toàn bộ 
mặt bằng sạch vào cuối tháng 9 này.  

"Kiến nghị Bộ GTVT bổ sung vào dự án 
chi phí sửa chữa hoàn trả mặt đường các 

tuyến đường địa phương khi thi công. Xem 
xét chấp thuận bổ sung vào bước thiết kế kỹ 
thuật các hạng mục đường gom, hầm chui, 
công trình tuy nen, hào kỹ thuật để phục vụ 
di dời hạ tầng kỹ thuật giao cắt với đường 
cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết", ông Trung 
nói 

Tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành xây dựng 5 khu tái 
định cư phục vụ các dự án đường cao tốc. 

Ông Nguyễn Văn Huấn - Phó giám đốc 
Ban QLDA Thăng Long cho biết, dự án cao 
tốc Phan Thiết - Dầu Giây hiện Ban đã mở 
thầu và đang chấm thầu để sớm chọn nhà 
thầu thi công. Diện tích mặt bằng trên tuyến 
qua tỉnh Bình Thuận đã cơ bản xong nhưng 
còn vướng một số vị trí trên tuyến chính qua 
các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân. Để 
tránh tình trạng bàn giao mặt bằng dạng “da 
beo”, ông mong địa phương sớm bàn giao 
diện tích còn lại để sớm có mặt bằng liền 
mạch giúp các nhà thầu thi công đảm bảo 
tiến độ theo hợp đồng. 

Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc 
Đông cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực 
địa công tác bồi thường, GPMB tại các vị trí 
điểm nối cao tốc với QL1; nút giao QL28B; 
nút giao xã Hải Ninh và nút giao QL28 với 
đường cao tốc. Theo kế hoạch sáng 11/9, 
đoàn công tác Bộ GTVT sẽ làm việc với tỉnh 
Đồng Nai về việc bàn giao mặt bằng tuyến 
cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và dự án cải 
tạo, nâng cấp các công trình đường sắt qua 
địa bàn tỉnh. 

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

(ngày 10 tháng 9) 

https://www.baogiaothong.vn/3-tuyen-
cao-toc-qua-binh-thuan-mat-bang-tam-
xong-chi-cho-khoi-cong-d478807.html 

 

https://www.baogiaothong.vn/3-tuyen-cao-toc-qua-binh-thuan-mat-bang-tam-xong-chi-cho-khoi-cong-d478807.html
https://www.baogiaothong.vn/3-tuyen-cao-toc-qua-binh-thuan-mat-bang-tam-xong-chi-cho-khoi-cong-d478807.html
https://www.baogiaothong.vn/3-tuyen-cao-toc-qua-binh-thuan-mat-bang-tam-xong-chi-cho-khoi-cong-d478807.html
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BÌNH THUẬN BÁO ĐỘNG TÌNH TRẠNG XÂM THỰC 
SẠT LỞ BỜ BIỂN  

hững năm gần đây, tình trạng xâm 
thực sạt lở bờ biển trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận với quy mô ngày càng 

báo động. 

Tình trạng sạt lở bờ biển ở Bình Thuận ngày càng 
diễn ra quy mô lớn. Ảnh: HP. 

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, hiện toàn 
tỉnh có hơn 22 km bị sạt lở, nhiều nơi ăn sâu 
vào bờ biển hàng trăm mét. Tính từ năm 
2015 đến nay đã có 407 hộ bị di dời do sạt 
lở bờ sông bờ biển. Nhiều cơ sở hạ tầng khu 
du lịch, resort và cơ sở hạ tầng nuôi trồng 
thủy sản bị mất đất do bị sóng cuốn trôi, gây 
thiệt hại lớn. 

Ghi nhận tại huyện Tuy Phong, giai đoạn 
từ 2017 - 2018 ở các xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo, 
Phước Thể, Bình Thạnh, Hòa Phú và các thị 
trấn Liên Hương, Phan Rí Cửa xuất hiện 
nhiều đợt triều cường, sóng biển lớn gây sạt 
lở, xâm thực bờ biển, với tổng chiều dài hơn 
13.000m. Trong đó, bờ biển các thôn Vĩnh 
Hưng, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân (phía Bắc và 
Nam Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân) bị xói 
lở với chiều dài khoảng 3.800m, làm hư 
hỏng 10 căn nhà và nhiều công trình hạ tầng 
kỹ thuật trong khu dân cư, đe dọa cuộc sống 
114 hộ dân sinh sống ven bờ biển. Khu phố 
13, 14 thị trấn Liên Hương xói lở đoạn hơn 
1.000m, ăn sâu vào 20-50m, làm sập hoàn 
toàn 25 căn nhà, đe dọa hàng trăm căn nhà 
khác đang sinh sống dọc khu phố 13, 14. 

Tại TP Phan Thiết có 2 vị trí sạt lở nghiêm 
trọng. Cụ thể, khu phố 2 và 3, phường Hàm 
Tiến xói lở với chiều dài khoảng 2 km. Còn 
khu phố 4 và 5 phường Phú Hài bị xói lở dài 
khoảng 1.500m. Đây là các đoạn bờ biển đã 

bị xâm thực từ nhiều năm nay, mỗi năm biển 
lấn từ 2 đến 3m.  

Tại thôn Tiến Đức, chiều dài bờ biển bị 
xâm thực các đoạn trên dài hơn 2.000 m, 
ảnh hưởng nhiều hộ dân sinh sống từ lâu 
đời. Đáng chú ý vào tháng 3/2018, đoạn này 
bị xói lở nghiêm trọng do triều cường, sóng 
biển tàn phá, khiến 14 căn nhà ở thôn Tiến 
Đức bị đổ sập hoàn toàn, hơn 50 căn nhà 
khác bị hư hỏng. 

Tiếp đến từ ngày 9 – 13/3/2018, do ảnh 
hưởng của không khí lạnh tăng cường gây 
sóng lớn kết hợp triều cường đã gây sạt lở 
bờ biển tại thôn Tiến Đức, Tiến Bình hơn 
700m, ảnh hưởng hơn 60 hộ dân. Còn tại 
khu phố 1, phường Hàm Tiến, đoạn từ nhà 
hàng Lâm Tòng – KDL Coco Beach (hướng 
Mũi Né đi Phan Thiết) bị sạt lở khoảng 
1.000m, xâm thực sâu vào đất liền khoảng 
5-15m. 

Sạt lở bờ biển trên địa bàn TP Phan Thiết. Ảnh: KS. 

Đặc biệt, trong 2 ngày 27 và 28/4/2020 bờ 
biển thôn Tiến Đức, Tiến Bình bị ảnh hưởng 
của gió mạnh, sóng lớn, đã gây sạt lở 
khoảng 1.300 mét. Trong đó, đoạn sạt lở 
nghiêm trọng có chiều dài gần 300 m, sâu 
vào đất liền từ 20 - 25m, làm mất hơn 2 ha 
diện tích đất ven biển... 

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó giám đốc 
Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết, về 
nguyên nhân gây xói lở bờ biển tỉnh Bình 
Thuận được cơ quan chuyên môn xác định 
do tác động của biến đổi khí hậu ngày càng 
mạnh mẽ và phức tạp, dẫn đến diễn biến 
thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường. 
Bên cạnh đó do hình thái bờ biển Bình 

N 
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Thuận có hướng Đông Bắc - Tây Nam trực 
tiếp đón sóng mùa gió Đông Bắc và cấu tạo 
địa chất ven biển Bình Thuận bở rời được 
cấu tạo từ cát dễ xói lở. Đây là 2 yếu tố nội 
tại góp phần làm cho bờ biển bị xói lở. 

Ngoài ra, chế độ thủy động lực, vận 
chuyển bùn cát, hình thái đường bờ, bãi 
biển, sự cản trở dòng vận chuyển ven bờ 
thay đổi do xây dựng các cơ sở hạ tầng như: 
cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân, các hệ 
thống đê hướng dòng (đê ngăn cát, giảm 
sóng, kè mỏ hàn…) lấn biển từ bờ ra cũng 
tác động. Thực tế đã xảy ra ở một số công 
trình xây dựng trên địa bàn sau khi các công 
trình chỉnh trị cửa sông được xây dựng. Các 
công trình trên đã chặn dòng bùn - cát dọc 
bờ, làm thay đổi phân bố năng lượng của 
trường sóng tới, do vậy hình thành quá trình 
xói lở - bồi tụ mới. Hậu quả là bờ biển phía 
Tây, Tây Nam tiếp giáp với công trình đã bị 
xói lở mạnh như: Bờ biển phường Đức 
Long, TP. Phan Thiết sau công trình chỉnh trị 
cửa Phan Thiết, sông Cà Ty; Bờ biển Đồi 
Dương, Phan Thiết sau công trình chỉnh trị 
cửa Phú Hài, Bờ biển thị trấn Liên Hương 
sau công trình cửa sông Lòng Sông; Bờ biển 
Phước Lộc, thị xã La Gi sau công trình cửa 
La Gi… 

Cũng theo ông Phước, để ứng phó khắc 
phục xâm thực, gây sạt lở bờ biển, từ năm 
1999 đến nay ngành NN-PTNT đã tham 
mưu cho UBND tỉnh xin hỗ trợ nguồn vốn từ 
Bộ NN -PTNT, Chính phủ và nguồn ngân 
sách địa phương và xã hội hóa đã xây dựng 

kiên cố được hơn 19km kè bảo vệ bờ biển 
và khoảng 10.000m kè tạm (kết cấu thân kè 
là đá đổ, rọ đá, ống túi cát ...). 

Việc gia cố bảo vệ này đã góp phần rất 
lớn trong việc ổn định dân cư, ổn định hoạt 
động kinh doanh du lịch, đảm bảo an ninh 
quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường 
góp phần phát triển kinh tế xã hội, nhất là 
phát triển du lịch và nuôi trồng, đánh bắt thủy 
hải sản. 

Tuy nhiên về lâu dài, công tác kiên cố bảo 
vệ bờ biển còn rất lớn so với Dự án Quy 
hoạch công trình chống xói lở tỉnh Bình 
Thuận, giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030 
được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, quy 
mô của quy hoạch tổng chiều dài kè bảo vệ 
bờ khoảng 117 km gồm kè bảo vệ khu dân 
cư, khu sản xuất và kè bảo vệ khu du lịch, 
với tổng kinh phí khoảng 3.538 tỷ. Do thiếu 
nguồn vốn nên việc triển khai thực hiện quy 
hoạch còn rất hạn chế, đến nay mới thực 
hiện được khoảng 30km. Vì vậy để đảm bảo 
ổn định bờ biển góp phần ổn định xã hội, 
phát triển kinh tế trên địa bàn, cần hỗ trợ 
nguồn vốn Trung ương để đầu tư xây dựng 
công trình kè kiên cố bảo vệ bờ biển. 

 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn/.- 2020 
(ngày 22 tháng 9) 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-bao-
dong-tinh-trang-xam-thuc-sat-lo-bo-bien-

d273523.html

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

BỘ CHỈ HUY BĐBP TỈNH BÌNH THUẬN PHỐI HỢP ĐƯA 25 NGƯ DÂN 
TÀU CÁ GẶP NẠN TRỞ VỀ GIA ĐÌNH 

áng 12-9, tại Cảng vận tải Phan Thiết, 
Bình Thuận, 25 ngư dân của tàu cá 
Quảng Ngãi QNg 95618 TS bị nạn 

rạng sáng ngày 9-9 trên vùng biển Bình 
Thuận đã được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình 
Thuận phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ 
Bình Thuận, Công ty TNHH Vận tải Cao Lâm 
tổ chức đưa trở về gia đình. 

Theo đó, sau khi tiếp nhận 25 ngư dân 
của tàu cá QNg 95618 TS bị nạn rạng ráng 
ngày 10-9, đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng 

Phú Quý (BĐBP Bình Thuận) đã cử quân y 
đơn vị phối hợp cùng y, bác sĩ Trung tâm y 
tế Quân dân y huyện Phú Quý điều trị cho 9 
ngư dân bị thương, đồng thời tiến hành kiểm 
tra sức khỏe, thăm hỏi, động viên, bố trí nơi 
ăn, nghỉ cho 16 ngư dân còn lại tại Trạm Tìm 
kiếm Cứu nạn, đồn Biên phòng Cửa khẩu 
cảng Phú Quý.  

Qua điều trị, hiện các ngư dân bị thương 
đã dần bình phục sức khỏe. Bộ Chỉ huy 
BĐBP Bình Thuận đã chỉ đạo Đồn Biên 

S 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-bao-dong-tinh-trang-xam-thuc-sat-lo-bo-bien-d273523.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-bao-dong-tinh-trang-xam-thuc-sat-lo-bo-bien-d273523.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-bao-dong-tinh-trang-xam-thuc-sat-lo-bo-bien-d273523.html
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phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý tổ chức đưa 
25 ngư dân vào đất liền để Bộ Chỉ huy BĐBP 
Bình Thuận phối hợp cùng Hội Doanh nhân 
trẻ Bình Thuận, Công ty TNHH vận tải Cao 
Lâm tổ chức phương tiện đưa về gia đình. 

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP đưa ngư dân trở về gia đình 

Tàu cá QNg 95618 TS, có 27 lao động bị 
tàu hàng lạ đâm chìm trên vùng biển Bình 

Thuận vào rạng sáng 9-9 (hiện còn 2 ngư 
dân đang mất tích). Các lực lượng chức 
năng đang tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất 
tích, đồng thời thông báo đến các Cảng vụ 
Hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa trên 
toàn quốc biết, phối hợp truy tìm tung tích 
tàu gây tai nạn đối với tàu cá QNg 95618 TS 
để làm rõ vụ việc theo quy định của pháp 
luật. 

Trung Thành // 
 https://www.qdnd.vn.- 2020 

 (ngày 11 tháng 9) 

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bo-
chi-huy-bdbp-tinh-binh-thuan-phoi-hop-dua-
25-ngu-dan-tau-ca-gap-nan-tro-ve-gia-dinh-

634995 

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

BÌNH THUẬN: HÀNG TRĂM LỐP XE ÔTÔ ĐƯỢC TRANG TRÍ 
HAI BÊN ĐƯỜNG 

ạng mục thay thế hộ lan tôn bằng lốp 
xe trên sóng lưng đường cong dài 
khoảng 145 mét tại khu vực cầu Suối 

Nước, xã Vĩnh Tân được hoàn thành giữa 
tháng 9. Hộ lan bằng lốp ôtô sơn màu đỏ và 
trắng để giảm nạn lật xe. 

Hàng trăm lốp xe được xếp thành hàng, sơn màu sắc 
đỏ trắng làm hộ lan đường cong. 

Hàng trăm lốp xe ôtô được sơn màu trang 
trí hai bên đường trở thành hệ thống hộ lan 
để giảm nạn lật xe. Theo ngành chức năng 
tỉnh Bình Thuận, công trình gắn hộ lan bằng 
lốp ôtô với mục đích xử lý điểm mất an toàn 
giao thông đoạn Km1590+750-
Km1591+670, Quốc lộ 1A, tỉnh Bình Thuận. 

Chiều dài bố trí tường lốp xe là khoảng 
145 mét, tường lốp xe được xây dựng ở vị 
trí lưng đường cong phía trái tuyến là phần 

chênh cao dương giữa 2 phần đường, nằm 
trong đoạn tuyến có dốc dọc không lớn 
khoảng 1%, nhằm thay thế tường hộ lan tole 
lượn sóng giữa từ Km1591+050-
Km1591+195(cầu Suối Nước). 

Các lốp xe được xếp chồng lên nhau. 

Cấu tạo gồm các trụ lốp đồng nhất với 
nhau có đường kính từ 650-1100mm liên kết 
với nhau bằng vít, bên trong đổ đầy cát trước 
khi bịt đầu bằng tấm cao su, trụ lốp gồm 2 
cột thép mạ kẽm dày 3mm cách nhau 30cm, 
các cụm trụ cách nhau 70cm, bố trí hệ giằng 
ngang thép L50×50×5mm trên đỉnh trụ.  

Tác dụng làm giảm chấn để giảm thiểu 
trượt trong trường hợp các phương tiện (ô 
tô) mất lái và chạm vào tường hộ lan lốp xe  . 

 

H 

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bo-chi-huy-bdbp-tinh-binh-thuan-phoi-hop-dua-25-ngu-dan-tau-ca-gap-nan-tro-ve-gia-dinh-634995
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bo-chi-huy-bdbp-tinh-binh-thuan-phoi-hop-dua-25-ngu-dan-tau-ca-gap-nan-tro-ve-gia-dinh-634995
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bo-chi-huy-bdbp-tinh-binh-thuan-phoi-hop-dua-25-ngu-dan-tau-ca-gap-nan-tro-ve-gia-dinh-634995
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bo-chi-huy-bdbp-tinh-binh-thuan-phoi-hop-dua-25-ngu-dan-tau-ca-gap-nan-tro-ve-gia-dinh-634995
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Mục đích của hộ lan bằng lốp xe ôtô là xử lý điểm mất 
an toàn giao thông. 

Ngoài ra, cứ 4 lốp ôtô cỡ lớn chồng lên 
nhau thành một trụ đồng nhất, sau đó các trụ 
lốp được liên kết lại bằng vít gắn chặt các lõi 
kẽm đặt giữa trụ lốp và hai thanh thép giằng 
ngang trên đỉnh. Bên trong lốp xe được đổ 
đầy cát trước khi bịt đầu bằng tấm cao su. 

Được biết, hạng mục trên nằm trong công 
trình xử lý nhiều điểm mất an toàn giao 
thông trên quốc lộ 1A đoạn đầu huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận gồm cả việc lắp đặt 
bổ sung các biển báo, tiêu phản quang, sơn 
khôi phục vạch đường ở các vị trí bị mờ. 

Bình Thuận là nơi thứ hai trên cả nước thí 
điểm làm hộ lan bằng lốp xe để chống lật. 
Trước đó, trên đèo Lò Xo, tỉnh Kon Tum 
cũng đã thi công hạng mục tương tự. 

Ý Thảo // https://giaoducthoidai.vn.- 
2020 (ngày 19 tháng 9) 

https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/binh-
thuan-hang-tram-lop-xe-oto-duoc-trang-tri-

hai-ben-duong-STiKWLOMg.html 

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

HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN BÌNH THUẬN BỊ ẢNH HƯỞNG 
DỊCH COVID-19 

ừ ngày 15 đến 18-9, Hội Chữ thập đỏ 
tỉnh Bình Thuận phối hợp Bưu điện 
huyện Hàm Thuận Nam, tổ chức cấp 

phát tiền hỗ trợ cho 125 hộ gia đình ở xã Tân 
Thuận và thị trấn Thuận Nam của huyện 
Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19. 

Các hộ dân ở huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), 
nhận tiền hỗ trợ từ Dự án ứng phó dịch bệnh Covid-
19. 

Đây là các hộ gia đình chưa nhận được 
hỗ trợ từ nguồn của Chính phủ theo Nghị 
quyết 42 và các nguồn hỗ trợ khác. Trong đó 
ưu tiên hộ gia đình có người khuyết tật, hộ 
gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, 
người già neo đơn, hộ gia đình có nữ giới là 
lao động chính trong gia đình, phụ nữ mang 
thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi… 
Theo đó, mỗi một khẩu được hỗ trợ một triệu 
đồng và hộ gia đình có ba khẩu trở lên được 

hỗ trợ đến ba triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ 
cho các hộ trong đợt này là 347 triệu đồng.   

Đây là chương trình hỗ trợ sinh kế cho 
người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid-19 trong khuôn khổ Dự án ứng phó 
dịch bệnh Covid-19 do Hội Chữ thập đỏ 
Thụy Sĩ tài trợ thông qua Hiệp hội Chữ thập 
đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. 

Để bảo đảm hỗ trợ đúng các đối tượng 
mà chương trình đưa ra, Hội Chữ thập đỏ 
Bình Thuận đã tổ chức lớp tập huấn hướng 
dẫn về quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi của 
Dự án cho cán bộ UBND xã, trưởng thôn, 
trưởng khu phố, cán bộ hội của địa phương 
được triển khai. 

Trước đó, trong tháng 6-2020, Hội Chữ 
thập đỏ tỉnh Bình Thuận đã tiến hành cấp 
phát tiền hỗ trợ đợt 1 của Dự án này cho 125 
hộ gia đình ở xã Phú Lạc và thị trấn Liên 
Hương, huyện Tuy Phong với số tiền 300 
triệu đồng. 

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

 (ngày 19 tháng 9) 

https://nhandan.com.vn/nhan-ai/ho-tro-
nguoi-dan-binh-thuan-bi-anh-huong-dich-

covid-19-617043/

T 

https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/binh-thuan-hang-tram-lop-xe-oto-duoc-trang-tri-hai-ben-duong-STiKWLOMg.html
https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/binh-thuan-hang-tram-lop-xe-oto-duoc-trang-tri-hai-ben-duong-STiKWLOMg.html
https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/binh-thuan-hang-tram-lop-xe-oto-duoc-trang-tri-hai-ben-duong-STiKWLOMg.html
https://nhandan.com.vn/nhan-ai/ho-tro-nguoi-dan-binh-thuan-bi-anh-huong-dich-covid-19-617043/
https://nhandan.com.vn/nhan-ai/ho-tro-nguoi-dan-binh-thuan-bi-anh-huong-dich-covid-19-617043/
https://nhandan.com.vn/nhan-ai/ho-tro-nguoi-dan-binh-thuan-bi-anh-huong-dich-covid-19-617043/
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KHẨN TRƯƠNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM 
ĐOẠN QUA BÌNH THUẬN  

hằm đáp ứng tiến độ bàn giao toàn 

bộ mặt bằng trong quý III/2020 để 

triển khai khởi công xây dựng các dự 

án đường bộ cao tốc theo yêu cầu của Thủ 

tướng Chính phủ, ngày 22/9 Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Thuận có công văn hỏa tốc 

yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, các 

Sở, ngành liên quan khẩn trương đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn 

tỉnh Bình Thuận.  

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 

các huyện có đường cao tốc đi qua đôn đốc 

các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 

khẩn trương tháo dỡ, di dời nhà cửa, vật 

kiến trúc, cây cối, hoa màu... ra khỏi diện tích 

đất đã được bồi thường, thu hồi trong tháng 

9/2020.  

Cùng với đó, tỉnh còn tập trung vận động, 

thuyết phục và giải quyết dứt điểm số hộ còn 

lại chưa nhận tiền bồi thường. Trong trường 

hợp đến ngày bàn giao mặt bằng cho nhà 

thầu vẫn chưa giải quyết xong thì UBND các 

huyện cần xác định cụ thể tiến độ, thời gian 

giải quyết hoàn thành.  

Sở Công Thương làm việc với Công ty 

Truyền tải điện 3, Tổng công ty Điện lực 

Miền Nam, Điện lực Bình Thuận, các đơn vị 

tư vấn khảo sát, thiết kế... để hướng dẫn, tạo 

điều kiện thuận lợi trong việc thống nhất giải 

pháp kỹ thuật, lập, thẩm định các hồ sơ di 

dời, cải tạo đường dây, phương án tổ chức 

thi công tại các vị trí giao chéo giữa đường 

cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây với 

đường điện cao thế (500 kV, 220 kV).  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các 

đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ bán đấu 

giá lâm sản trên diện tích rừng huyện Tuy 

Phong bị ảnh hưởng bởi dự án đường bộ 

cao tốc đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Vĩnh 

Hảo - Phan Thiết.  

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng 

đề nghị các Ban Quản lý dự án 7, Ban Quản 

lý dự án Thăng Long có báo cáo Bộ Giao 

thông vận tải kế hoạch khởi công các gói 

thầu để Bộ Giao thông vận tải có thông báo 

chính thức cho tỉnh kịp thời phối hợp và tổ 

chức tuyên truyền đến nhân dân.  

Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với các địa 

phương và các đơn vị thi công trong quá 

trình bàn giao mặt bằng, thi công di dời các 

công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo không 

chồng lấn với các hạng mục công trình của 

dự án đường bộ cao tốc. Đồng thời, phối 

hợp với địa phương giải quyết tốt các vấn đề 

kỹ thuật, dân sinh trong suốt quá trình thực 

hiện.  

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua 

địa bàn tỉnh Bình Thuận có tổng chiều dài 

160 km. Dự án gồm 3 dự án thành phần: 

đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan 

Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Quy mô hoàn 

chỉnh của dự án gồm 6 làn xe với tổng mức 

đầu tư dự án khoảng 39.650 tỷ đồng. Toàn 

tuyến dự án này đi qua 29 xã, thị trấn thuộc 

5 huyện của tỉnh gồm: Tuy Phong, Bắc Bình, 

Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm 

Tân.  

Theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông 

vận tải Bình Thuận, tính đến ngày  21/9/2020 

đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư đạt 100% hồ sơ; đã chi trả tiền 

bồi thường cho 2.583/2.684 hồ sơ, đạt tỷ lệ 

96,2%; diện tích đất sạch đã bồi thường và 

bàn giao cho các huyện quản lý 1.162/1.221 

ha. Tổng vốn đã giải ngân đến nay đạt 1.501 

tỷ đồng/1.928 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 75,4% vốn 

được bố trí.  

Toàn tỉnh có 5 khu tái định cư xây dựng 

mới phục vụ giải phóng mặt bằng dự án 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn 

tỉnh để đáp ứng nhu cầu tái định cư của 162 

hộ.  

N 
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Đến nay đã hoàn thành xây dựng 5/5 khu 

tái định cư tại 4 huyện: Tuy Phong, Bắc 

Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam; 

hiện đang bàn giao cho các hộ dân.  

Về di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật 

(điện, cấp nước, viễn thông), đến nay đã 

hoàn thành việc phê duyệt hồ sơ thiết kế di 

dời tuyến ống nước, cáp viễn thông; hiện 

các đơn vị đang thi công di dời. Đối với việc 

di dời đường dây 500 kV và 220 kV, các đơn 

vị đang thực hiện thẩm tra hồ sơ thiết kế di 

dời. 

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

2020 (ngày 22 tháng 9) 

https://baotintuc.vn/kinh-te/khan-truong-

giai-phong-mat-bang-du-an-cao-toc-bac-

nam-doan-qua-binh-thuan-

20200922160647347.htm 

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

LÁ THƯ ĐẪM NƯỚC MẮT NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 

ẹ bị tai nạn giao thông sống thực 
vật, 1 năm sau cha qua đời, anh em 
Cần về sống với bà nội trong căn 

nhà tình thương. 

Sáng nay 5-9, cùng với gần 23 triệu học 
sinh cả nước và thầy cô đã dự Lễ khai giảng 
năm học 2020-2021, em Nguyễn Minh Cần, 
học sinh lớp 8A4, Trường THCS Hàm Minh 
(Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) cũng đến 
trường trên chiếc xe đạp mới. 

Em Nguyễn Mạnh Cần tại Hội nghị điển hình tiên tiến 

Đây là món quà mà tháng 7-2020 vừa 
qua, Cần được tặng khi là đại biểu nhỏ tuổi 
tham dự Hội nghị thi đua điển hình tiên tiến 
huyện Hàm Thuận Nam. Cần đến trường 
trên chiếc xe đạp mới nhưng chiếc ba lô của 
em mang phải vá chằng, vá đụp vì đã cũ lắm 
rồi nhưng được bà nội khéo vá từ sáng sớm 
nên Cần tự tin khoác đến trường. 

 

 

Lá thư đầy xúc động của Cần 

Hoàn cảnh của Cần rất đáng thương, mẹ 
bị tai nạn giao thông phải sống thực vật từ 
lúc Cần mới lên 6 tuổi. Chưa đầy 1 năm sau, 

M 

https://baotintuc.vn/kinh-te/khan-truong-giai-phong-mat-bang-du-an-cao-toc-bac-nam-doan-qua-binh-thuan-20200922160647347.htm
https://baotintuc.vn/kinh-te/khan-truong-giai-phong-mat-bang-du-an-cao-toc-bac-nam-doan-qua-binh-thuan-20200922160647347.htm
https://baotintuc.vn/kinh-te/khan-truong-giai-phong-mat-bang-du-an-cao-toc-bac-nam-doan-qua-binh-thuan-20200922160647347.htm
https://baotintuc.vn/kinh-te/khan-truong-giai-phong-mat-bang-du-an-cao-toc-bac-nam-doan-qua-binh-thuan-20200922160647347.htm
https://plo.vn/tags/IFhlIMSQ4bqhcA==/xe-dap.html
https://plo.vn/tags/TMOhIFRoxrA=/la-thu.html
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cha Cần đi vớt bèo dưới ao mưu sinh không 
may trượt chân chết đuối và từ đó hai anh 
em Cần về sống với bà nội già trong căn nhà 
tình thương. Ngoài giờ đến trường, anh em 
Cần làm đủ thứ để mưu sinh, giúp đỡ bà nội. 

Hai bà cháu bên căn nhà tình thương 

Sáng nay 5-9, khi biết đại diện Báo Pháp 
luật TPHCM đang thống kê, tìm hiểu các 
gương học trò vượt khó để có kế hoạch giúp 
đỡ; thông qua cô giáo Tường Vy, chủ nhiệm 
lớp, Cần đã gởi đến chúng tôi một lá thư đầy 
xúc động: 

 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 5 tháng 9) 

https://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/la-thu-dam-
nuoc-mat-ngay-khai-giang-nam-hoc-moi-

936656.html 

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

RA QUÂN TRỒNG HƠN 5.000 CÂY XANH CHÀO MỪNG 75 NĂM 
NGÀY QUỐC KHÁNH 

gày 29/8, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt 
Nam tỉnh Bình Thuận đã phát động ra 
quân trồng cây xanh trong toàn tỉnh 

để chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc 
khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tới 
các cơ sở Đoàn - Hội. 

 

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Vì lợi ích 
mười năm thì phải trồng cây, Vì lợi ích trăm 
năm thì phải trồng người", đoàn thanh niên 
các cấp trong toàn tỉnh đã tổ chức trồng và 
chăm sóc cây xanh, góp phần nâng cao 
nhận thức về môi trường, biến đổi khí hậu 
cho đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. 
Kết quả Đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức 
trồng được hơn 5.000 cây xanh. 

 

Đây là dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên thanh 
niên và người dân Bình Thuận thể hiện trách 
nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi 
trường, bảo vệ rừng, cân bằng hệ sinh thái. 
Qua đó, kêu gọi mỗi cá nhân hãy trồng, 
chăm sóc và bảo vệ ít nhất một cây xanh để 
cải thiện môi trường sống và mang đến sự 
phát triển bền vững cho địa phương và đất 
nước./.  

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

(ngày 1 tháng 9) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-
viet-nam/ra-quan-trong-hon-5-000-cay-

xanh-chao-mung-75-nam-ngay-quoc-khanh

N 

https://plo.vn/tags/IFTGsOG7nW5nIFZ5/tuong-vy.html
https://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/la-thu-dam-nuoc-mat-ngay-khai-giang-nam-hoc-moi-936656.html
https://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/la-thu-dam-nuoc-mat-ngay-khai-giang-nam-hoc-moi-936656.html
https://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/la-thu-dam-nuoc-mat-ngay-khai-giang-nam-hoc-moi-936656.html
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BÌNH THUẬN: CHO PHÉP CÁC SỰ KIỆN VĂN HÓA-LỄ HỘI 
HOẠT ĐỘNG  

ình Thuận đã có 193 ngày an toàn 
không có ca mắc mới và hơn 3.300 
người đủ thời gian cách ly tại nhà. 

Ngày 22-9, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn 
bản gởi các cơ quan, ban ngành và các địa 
Phương trong tỉnh liên quan đến biện pháp 
phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình 
thực tế. 

Kiểm tra du khách từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý 

Theo đó từ ngày 23-9, các sự kiện văn 
hóa-thể thao; lễ hội, lễ nghi tôn giáo lớn; hội 
chợ, hội nghị, hội thảo được phép hoạt động 
trở lại. Tuy nhiên phải thực hiện các biện 
pháp phòng chống dịch hiệu quả, phù hợp 
với tình hình thực tế. 

Yêu cầu các đơn vị tập trung chuẩn bị các 
biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh đảm 
bảo an toàn các hoạt động. Chuẩn bị các 
điều kiện để thúc đẩy thu hút đầu tư, nhất là 
các đối tác lớn. Việc áp dụng các biện pháp 
phòng chống dịch phải bảo đảm điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
và đời sống nhân dân. 

Thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng 
chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-
xã hội; xác định chống dịch trong thời gian 
dài và dần hình thành nếp sống, ứng xử phù 
hợp trong điều kiện có dịch bệnh. Áp dụng 
các biện pháp phòng chống dịch như đeo 
khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc 
dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông 
người nơi công cộng, giữ khoảng cách an 
toàn khi tiếp xúc… 

Tập trung giải quyết nhập cảnh đối với 
chuyên gia nước ngoài đến Bình Thuận làm 
việc; thực hiện tốt phương án cách ly tập 
trung đúng quy định theo hướng dẫn của Bộ 
Y tế. 

Vận động mọi người tự giác, không được 
chủ quan, lơ là; kiểm soát chặt chẽ không để 
phát sinh ca nhiễm mới trên địa bàn tỉnh. 

Tính đến ngày 22-9, Bình Thuận đã có 
193 ngày không có mắc mới và đã có hơn 
3.300 trường hợp hoàn thành thời gian cách 
ly tại nhà. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 22 tháng 9) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-cho-
phep-cac-su-kien-van-hoale-hoi-hoat-dong-

939806.html

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

DỪNG HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ THU MUA BÚP THANH LONG 
XUẤT SANG TQ 

ơ sở thu mua chế biến búp thanh long 
xây dựng trên đất nông nghiệp và vi 
phạm về môi trường. 

Ngày 21-9, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận 
cho biết, ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh vừa có văn bản gởi Sở Tài nguyên 
và Môi trường; UBND huyện Hàm Thuận Bắc 
liên quan đến cơ sở thu mua và chế biến búp 
thanh long Hoa Bá Vương. 

Trong văn bản, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ 
tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tăng cường 
kiểm tra, giám sát việc dừng hoạt động của cơ 
sở thu mua và chế biến búp thanh long Hoa 
Bá Vương cho đến khi hoàn thành các thủ tục, 
hồ sơ liên quan và hoàn thành việc đầu tư hệ 
thống xử lý khí thải tập trung. Chủ tịch UBND 
huyện phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch 
UBND tỉnh nếu để cơ sở này tiếp tục hoạt 

B 

C 

https://plo.vn/tags/IE5ndXnhu4VuIMSQ4bupYyBIw7Jh/nguyen-duc-hoa.html
https://plo.vn/tags/IENPVklELTE5/covid19.html
https://plo.vn/tags/TOG7hSBI4buZaQ==/le-hoi.html
https://plo.vn/tags/IEjhu5lpIFRo4bqjbw==/hoi-thao.html
https://plo.vn/tags/IEto4bqpdSBUcmFuZw==/khau-trang.html
https://plo.vn/tags/IENodXnDqm4gR2lhIE7GsOG7m2MgTmdvw6Bp/chuyen-gia-nuoc-ngoai.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-cho-phep-cac-su-kien-van-hoale-hoi-hoat-dong-939806.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-cho-phep-cac-su-kien-van-hoale-hoi-hoat-dong-939806.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-cho-phep-cac-su-kien-van-hoale-hoi-hoat-dong-939806.html
https://plo.vn/tags/IEzDqiBUdeG6pW4gUGhvbmc=/le-tuan-phong.html
https://plo.vn/tags/IEhvYSBCw6EgVsawxqFuZw==/hoa-ba-vuong.html
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động không phép, không đảm bảo môi trường 
theo quy định.  

Búp hoa thanh long đã sấy khô 

Tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc 
UBND Hàm Thuận Bắc thực hiện các nội dung 
trên. 

Theo nguồn tin của PLO, cơ sở Hoa Bá 
Vương nằm ở xã Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc có 
diện tích nhà xưởng khoảng 3.000 m2 và 14 lò 
sấy, kho lạnh bảo quản búp. Toàn bộ nhà 
xưởng này đều xây dựng trên đất nông nghiệp 
chưa chuyển mục đích sử dụng đất sang đất 
sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, cơ sở còn vi 
phạm về môi trường như: Các chất thải rắn tại 
cơ sở được thu gom sau đó chôn lấp hoặc đốt, 
tiếng ồn từ các thiết bị động cơ của kho lạnh, 
máy quạt của lò sấy; khí thải phát ra từ các lò 
sấy, nguyên liệu đốt bằng than đá được thải 
trực tiếp qua ống khói ra ngoài không khí xung 
quanh, chưa có hệ thống xử lý khí thải… 

Được biết, búp thanh long tươi được xẻ ra 
rồi sấy khô sau đó đóng gói bảo quản kho lạnh 
và đủ số lượng thì xuất sang Trung Quốc. 
Ngoài cơ sở chính ở Hàm Thuận Bắc, Hoa Bá 
Vương còn đặt nhiều chi nhánh thu mua búp 
thanh long ở một số huyện ở tỉnh Bình Thuận.  

Búp thanh long được bán ở thị trường Trung 
Quốc 

Chiều 21-9, trao đổi với PLO, một lãnh đạo 
UBND huyện Hàm Thuận Bắc cho biết UBND 
huyện đã ra quyết định tạm dừng hoạt động 
cơ sở nói trên và yêu cầu thực hiện các thủ tục 
theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh. 

Theo vị lãnh đạo này, việc mua bán búp 
thanh long không có gì là bất thường gì mà 
ngược lại còn giúp nông dân kiếm thêm thu 
nhập chứ không phải như những đồn thổi rằng 
ảnh hưởng năng suất. "Thanh long vào chính 
vụ sẽ ra hoa rất nhiều và buộc nông dân phải 
tỉa bớt vì nếu để búp ra trái nhiều quá, cây 
thanh long không đủ dưỡng chất để nuôi trái 
đủ tiêu chuẩn để bán ra cho thương lái xuất 
khẩu”, vị này giải thích. 

Được biết, búp thanh long khô, có màu 
vàng nâu, mùi thơm. Ngoài trộn với các loại trà 
cao cấp còn dùng nấu canh hoặc chế biến 
thức ăn. 

Phương Nam // https://plo.vn.-  2020 
(ngày 21 tháng 9) 

https://plo.vn/kinh-te/dung-hoat-dong-co-
so-thu-mua-bup-thanh-long-xuat-sang-tq-

939626.html 

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

BÌNH THUẬN: QUÁN BAR, KARAOKE, MASSAGE 
ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI

BND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản 
về việc tiếp tục thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch Covid – 19 

trong tình hình mới. 

Theo đó, từ hôm nay (7/9), các hoạt động 
kinh doanh như: rạp chiếu phim, karaoke, 
massage, quán bar được phép hoạt động 

trở lại, nhưng phải thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch hiệu quả,. 

Riêng các sự kiện văn hóa – thể thao tập 
trung đông người, các lễ hội, lễ nghi tôn giáo 
lớn, hội chợ, hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết 
vẫn tiếp tục dừng đến khi có chỉ đạo mới. 

U 

https://plo.vn/tags/IEhvYSBUaGFuaCBMb25n/hoa-thanh-long.html
https://plo.vn/tags/IFRodSBNdWE=/thu-mua.html
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https://plo.vn/kinh-te/dung-hoat-dong-co-so-thu-mua-bup-thanh-long-xuat-sang-tq-939626.html
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minh họa/Internet 

Đối với thủ trưởng các Sở, ngành và địa 
phương thực hiện áp dụng các biện pháp 
phòng, chống dịch trong trạng thái “bình 
thường mới” như: đeo khẩu trang khi ra khỏi 
nhà, tại các nơi công cộng và trên các 
phương tiện giao thông công cộng, thường 
xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung 
dịch sát khuẩn, hạn chế tập trung đông 
người ngoài phạm vi công sở, trường học, 
bệnh viện, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp 
xúc. 

Chủ động chuẩn bị kịch bản, phương án 
với các tình huống dịch bệnh tại cơ sở khám, 
chữa bệnh, tại cơ quan, các cơ sở sản xuất, 
nhà máy, xí nghiệp, nhất là nơi có lượng lao 
động lớn… 

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Thuận cũng 
khuyến cáo các Sở, ngành và địa phương 
tiếp tục tuyên truyền, vận động, cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động và nhân 
dân nâng cao ý thức tự giác, không được 
chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm túc, đầy 
đủ các khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế 
về các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 
19. 

Ý Thảo // 
 https://giaoducthoidai.vn.- 2020 

 (ngày 7 tháng 9) 

https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/binh-
thuan-quan-bar-karaoke-massage-duoc-

hoat-dong-tro-lai-ViRIVEDGg.html

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

BÌNH THUẬN: TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG MA TÚY 
CHO THANH THIẾU NIÊN 

áng 18/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn công 
tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma 

túy trong thanh thiếu niên năm 2020 tại Thị 
trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. 

 

Tham dự Lớp tập huấn có đồng chí 
Nguyễn Hoài Trung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, 
đồng chí Thiếu tá Lê Anh Tuấn - Phó đội 
trưởng Phòng cảnh sát phòng chống tội 
phạm về ma túy Công an tỉnh và hơn 100 
bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn Thị 
trấn Phan Rí Cửa. 

Trong buổi tập huấn, đồng chí Thiếu tá Lê 
Anh Tuấn - Phó đội trưởng Phòng cảnh sát 
phòng chống tội phạm về ma túy Công an 

tỉnh đã thông tin các kiến thức cơ bản về các 
loại ma túy, tác hại của ma túy đối với bản 
thân, gia đình và xã hội của người nghiện; 
các cách nhận biết, dấu hiệu, biểu hiện của 
người nghiện ma  túy trong cộng đồng, xã 
hội; các cách tiếp cận và vận động các đối 
tượng tham gia cai nghiện. 

Qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong 
muốn trang bị cho các bạn đoàn viên thanh 
niên các kiến thức, hiểu biết cơ bản về tội 
phạm ma túy, biết cách tuyên truyền, vận 
động thanh thiếu niên tham gia phòng chống 
ma tuý, tránh xa những tệ nạn xã hội, qua đó 
góp phần vào việc giảm thiểu tệ nạn ma túy 
trên địa bàn, đặc biệt là tại địa bàn trọng 
điểm cần chuyển hóa về ma túy tại Thị trấn 
Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. 

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

 (ngày 19 tháng 9) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-
giao-duc/binh-thuan-tap-huan-cong-tac-

dau-tranh-phong-chong-ma-tuy-cho-thanh-
thieu-nien
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

BÌNH THUẬN TẬP TRUNG TÁI ĐÀN LỢN VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN 
DỊCH BỆNH 

ới quyết tâm khôi phục và phát triển 
đàn lợn, tăng giá trị ngành chăn nuôi, 
tỉnh Bình Thuận đang tập trung tái đàn 

lợn; trong đó chú trọng hướng dẫn, giám sát 
việc tái đàn lợn theo nguyên tắc áp dụng 
nghiêm ngặt các biện pháp cách ly, vệ sinh, 
sát trùng và an toàn sinh học. 

Chăm sóc đàn lợn giống tại trang trại . Ảnh: Vũ Sinh 
– TTXVN 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Bình Thuận, tháng 1/2020, tỉnh đã 
khống chế hoàn toàn bệnh dịch tả lợn châu 
Phi. Tất cả 47 xã, phường, thị trấn có xảy ra 
bệnh dịch đều đã công bố hết dịch. Từ đó 
đến nay, dịch bệnh được kiểm soát, công bố 
hết dịch, không xuất hiện ổ dịch mới. 

Ngành nông nghiệp đã tập trung chỉ đạo 
các địa phương hướng dẫn người dân từng 
bước tái đàn, khôi phục ngành chăn nuôi 
cũng như bảo đảm cân đối nhu cầu thị 
trường. 
Tính đến tháng 9/2020, Bình Thuận có tổng 
đàn lợn hơn 350 nghìn con (tăng 15% so với 
cùng kỳ năm 2019); trong đó đa số là đàn 
lợn được chăn nuôi tập trung tại 45 trại chăn 
nuôi. 
Hiện nay, việc tái đàn chủ yếu thực hiện ở 
các trang trại chăn nuôi của các doanh 
nghiệp như: Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P 
Việt Nam, Công ty TNHH Japfa Comfeed 
Việt Nam… Các trang trại chăn nuôi quy mô 
vừa và nhỏ theo hướng an toàn sinh học. 

Riêng các hộ gia đình vẫn đang thực hiện 
việc tái đàn nhưng thận trọng và cân nhắc vì 
bệnh dịch tả heo châu Phi do chưa đảm bảo 
chuồng trại theo hướng an toàn. 

Theo ông Mai Kiều, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình 
Thuận, do thiệt hại khá lớn trong đợt bệnh 
dịch vừa qua nên khá nhiều hộ chăn nuôi 
vẫn còn tâm lý dè dặt, thận trọng không dám 
tái đàn. 

Bên cạnh đó, số lợn nái của các hộ dân 
hiện giờ còn rất ít, không đủ sản xuất con 
giống để tái đàn. Mặt khác, do nguồn vốn 
hiện có của các hộ chăn nuôi heo không 
đảm bảo để mua con giống, thức ăn và sửa 
chữa chuồng trại để tổ chức chăn nuôi đảm 
bảo an toàn sinh học… 

Để hỗ trợ người chăn nuôi trong việc tái 
đàn, Ủy ban nhân dân đã triển khai việc tái 
đàn, tăng đàn heo, bảo đảm an toàn sinh 
học; trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 
Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Bình 
Thuận chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân 
hàng có chính sách ưu tiên tín dụng, ưu tiên 
người chăn nuôi bị thiệt hại vì bệnh dịch tả 
lợn châu Phi được vay vốn để khôi phục sản 
xuất, tái đàn, mở rộng mô hình chăn nuôi lợn 
an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. 
Đến cuối năm 2020, tỉnh Bình Thuận đặt ra 
mục tiêu phát triển đàn lợn đạt hơn 292 
nghìn con và sản lượng thịt hơi xuất chuồng 
khoảng 59.000 tấn. 

Để thực hiện được mục tiêu trên, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị 
các địa phương rà soát, kiểm tra tình hình 
thực tế chăn nuôi lợn trên địa bàn và thực 
hiện tốt việc tái đàn, đặc biệt là các địa 
phương đã có dịch trước đây, không để xảy 
ra bệnh dịch tả lợn châu Phi sau khi tái đàn. 

Ngành nông nghiệp khuyến cáo người 
dân tái đàn phải gắn với chăn nuôi an toàn 

V 

https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-vai-net-tong-quan/131973.html
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sinh học, đảm bảo hệ thống chuồng trại 
đúng quy trình đồng thời cần chú ý kỹ nguồn 
gốc con giống…Đồng thời khuyến khích các 
hộ dân chuyển mạnh chăn nuôi sang hình 
thức chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng 
công nghiệp và bán công nghiệp có kiểm 
soát an toàn dịch bệnh. 

Cùng với việc triển khai xây dựng các cơ 
sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh trên động 
vật, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đang chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y phối hợp với các sở, ngành liên 
quan tiếp tục thực hiện xây dựng vùng, chuỗi 
cơ sở sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh 
theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới để 
xuất khẩu thịt lợn. 

Hồng Hiếu // 
https://dantocmiennui.vn.- 2020  

(ngày 23 tháng 9) 

https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-tap-
trung-tai-dan-lon-va-dam-bao-an-toan-dich-

benh/296006.html 

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

BÌNH THUẬN XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHẢO NGHIỆM 
GIỐNG LÚA ST25 

ở NN-PTNT Bình Thuận giao Trung 
tâm khuyến nông Bình Thuận xây 
dựng mô hình khảo nghiệm giống lúa 

ST25 trên địa bàn tỉnh từ vụ Đông Xuân 
2020-2021. 

Sở NN-PTNT Bình Thuận vừa có công 
văn gửi Trung tâm Khuyến nông tỉnh giao 
đơn vị này xây dựng mô hình khảo nghiệm 
giống lúa giống lúa tại các vùng trọng điểm 
trên địa bàn tỉnh từ vụ Đông Xuân 2020-
2021. 

Trong vụ ĐX 2020-2021, ngành nông nghiệp Bình 
Thuận sẽ xây dựng mô hình khảo nghiệm giống lúa 
ST25. Ảnh minh họa. 

Sau đó, đánh giá kết quả, thích nghi và 
đưa ra những khuyến cáo về kỹ thuật canh 
tác phù hợp nhất trên địa bàn; đồng thời tổ 
chức tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật 

để bà con yên tâm sử dụng giống lúa ST25 
trong quá trình canh tác tại địa phương. 

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, việc chỉ 
đạo xây dựng mô hình khảo nghiệm giống 
lúa ST25 nói trên của ngành nông nghiệp 
Bình Thuận nhằm giải quyết kiến nghị của 
cử tri. Bởi trước đó, Sở NN-PTNT Bình 
Thuận nhận được kiến nghị của cử tri về 
việc “Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng 
đánh giá chất lượng, hiệu quả giống lúa 
ST25 để bà con nông dân đưa vào sản xuất, 
canh tác có năng suất cao”. 

Được biết, giống lúa ST25 do kỹ sư Hồ 
Quang Cua cùng các cộng sự lai tạo từ dòng 
lúa thơm ST và không ngừng cải tiến nên 
bên cạnh phẩm chất gạo ngon, năng suất 
cao thì khả năng chống chịu hạn mặn và sâu 
bệnh rất tốt. 

Năm 2019, kỹ sư Hồ Quang Cua và các 
cộng sự đã giúp Việt Nam lần đầu tiên đạt 
giải thưởng gạo ngon nhất thế giới, với giống 
lúa ST25. 

 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2020 
(ngày 22 tháng 9) 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-xay-
dung-mo-hinh-khao-nghiem-giong-lua-st25-

d273611.html

 

 

S 
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BÌNH THUẬN: ĐẨY MẠNH CHỐNG KHAI THÁC IUU, 
HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ CÁ 

ình Thuận là một trong những địa 
phương phát triển nghề cá lớn của cả 
nước. Thời gian qua, tỉnh Bình Thuận 

đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 
chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không 
báo cáo và không theo quy định (IUU), vừa 
bám sát những khuyến nghị của Ủy ban 
châu Âu (EC), vừa triển khai có hiệu quả 
Luật Thủy sản năm 2017, bước đầu khắc 
phục những tồn tại trong việc chống khai 
thác IUU. 

Không có tàu cá vi phạm vùng biển 
nước ngoài 

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 
biết, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 
nhưng cấp ủy, chính quyền các địa phương 
vùng biển và các ngành chức năng như Biên 
phòng, Công an, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đã tích cực, chủ động và 
quyết liệt triển khai nhiều giải pháp chống 
khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo 
cáo và không theo quy định, nhất là công tác 
tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo 
của Trung ương và của tỉnh. Qua đó, đã có 
tác động mạnh đến ý thức chấp hành pháp 
luật của ngư dân, nâng cao hiệu quả ngăn 
ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu các hành vi 
khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo 
cáo và không theo quy định trên địa bàn 
tỉnh.  

Ngư dân tỉnh Bình Thuận chấp hành tốt quy định của 
pháp luật về khai thác thuỷ hải sản. 

Ngoài việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục; 
chính quyền các địa phương vùng biển trong 

tỉnh cũng đã phối hợp với lực lượng chức 
năng triển khai cho 100% chủ tàu, thuyền 
trưởng tàu cá xa bờ ký cam kết không vi 
phạm vùng biển nước ngoài. 

Đồng thời, rà soát, lập danh sách tàu cá 
có nguy cơ cao, thường xuyên hoạt động 
ngoài tỉnh để đưa vào diện quản lý, theo dõi 
đặc biệt. Tăng cường các biện pháp triển 
khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên 
tàu cá (VMS) và sử dụng dữ liệu giám sát 
hành trình phục vụ theo dõi, giám sát tàu cá 
hoạt động trên biển.  

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Thuận đã phối hợp 
chặt chẽ với các tỉnh, thành khác để quản lý 
có hiệu quả tàu cá hoạt động ngoài tỉnh và 
tàu cá ngoài tỉnh đến hoạt động trên địa bàn, 
nhất là các nhóm tàu khai thác xa bờ thường 
xuyên lưu trú, xuất bến ngoài tỉnh. 

Thông qua nhiều giải pháp quyết liệt, Bình 
Thuận đã từng bước ngăn chặn, giảm thiểu 
tình trạng tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi 
phạm vùng biển nước ngoài. Nếu như số vụ 
vi phạm, số tàu cá và ngư dân bị nước ngoài 
bắt giữ, xử lý năm 2018 giảm 01 vụ/ 01 tàu/ 
33 ngư dân; năm 2019 giảm 02 vụ/ 04 tàu/ 
31 ngư dân so với năm 2018. Thì hơn 1 năm 
qua, từ tháng 7/2019 đến nay, tỉnh Bình 
Thuận đã không xảy ra vụ việc tàu cá, ngư 
dân trong tỉnh bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.  

Đây là một tín hiệu đáng mừng cho ngành 
thủy sản; đồng thời, thể hiện nỗ lực của cả 
hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở 
ở Bình Thuận trong việc khắc phục một 
trong những bất cập lớn nhất mà Ủy ban 
châu Âu khuyến nghị sau hai chuyến kiểm 
tra thực tế tại Việt Nam. Kết quả đạt được 
trong việc ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và 
ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp 
pháp tại vùng biển nước ngoài cho thấy có 
sự chuyển biến quan trọng về mặt nhận thức 
đối với tác hại, hậu quả của việc đánh bắt 
trái phép ở vùng biển nước ngoài, từ đó 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong 
khai thác hải sản của ngư dân khai thác xa 
bờ. 

B 
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Tiếp tục xem nhiệm vụ chống khai thác 
IUU là nhiệm vụ quan trọng 

Bình Thuận hiện có hơn 6.900 tàu cá với 
tổng công suất gần 1,2 triệu mã lực; trong 
đó, tàu cá với chiều dài từ 15 m trở lên có 
hơn 1.800 chiếc. Sản lượng khai thác hải 
sản đạt hơn 200.000 tấn/ năm. Với những 
nỗ lực quyết liệt chống khai thác hải sản bất 
hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 
định, Bình Thuận không chỉ hy vọng cùng cả 
nước gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản mà còn 
hướng tới phát triển nghề cá bền vững và 
chuyên nghiệp hơn. 

Để đạt được mục tiêu đề ra, Bình Thuận 
luôn xác định nhiệm vụ chống khai thác IUU 
là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu, vừa mang 
tính cấp bách vừa thường xuyên, lâu dài gắn 
với triển khai thi hành Luật Thủy sản 2017 
để huy động các nguồn lực cần thiết, duy trì 
nỗ lực thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo chuyển 
biến căn bản về nhận thức, ý thức chấp 
hành pháp luật, ngăn chặn, giảm thiểu, loại 
bỏ các hành vi khai thác IUU, xây dựng và 
phát triển nghề cá có trách nhiệm, thích ứng 
các điều kiện, quy định quốc tế về hoạt động 
nghề cá. 

Trong đó, Bình Thuận tập trung thực hiện 
đồng bộ các giải pháp, tiếp tục nỗ lực tối đa, 
duy trì kết quả đạt được, kiên quyết không 
để xảy ra bất kỳ tàu cá và ngư dân trong tỉnh 
vi phạm vùng biển nước ngoài thời gian tới. 
Phát huy hệ thống giám sát tàu cá của tỉnh 
gắn với thực hiện tốt việc phối hợp giữa các 
tỉnh, phối hợp giữa Bình Thuận với các lực 
lượng Cảnh sát biển, Hải quân trong việc 
kiểm soát, cảnh báo, ngăn chặn kịp thời các 
trường hợp tàu cá vượt ranh giới vùng biển 
Việt Nam. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc hoạt động 
chống khai thác IUU tại cảng cá, đảm bảo 
chặt chẽ về quy trình, minh bạch về số liệu. 
Các Ban quản lý cảng cá, trước hết là Cảng 
cá Phan Thiết tăng cường lực lượng, trang 
bị phương tiện cần thiết giám sát sản lượng 
thủy sản qua cảng; thực hiện nghiêm túc quy 
trình xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai 
thác. Các Văn phòng Đại diện kiểm soát 
nghề cá tại các Cảng cá tổ chức trực nghiêm 
túc, đảm bảo thành phần 3 lực lượng (Thanh 
tra Thủy sản, Biên phòng, Ban Quản lý cảng 

cá) để kiểm tra, kiểm soát các nhóm tàu cá 
theo quy định, nhất là tàu cá chiều dài từ 24 
mét trở lên, nhóm tàu khai thác xa bờ, tàu 
làm nghề lưới kéo. 

Mới đây, tại buổi kiểm tra công tác chống 
khai thác IUU tại Bình Thuận, Thứ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng 
Đức Tiến đã đánh giá cao tỉnh Bình Thuận 
đã triển khai những giải pháp quyết liệt trong 
việc chống khai thác IUU, Bình Thuận không 
còn xảy ra tình trạng tàu cá khai thác bất hợp 
pháp vùng biển nước ngoài. Nhấn mạnh 
Bình Thuận là một trong những địa phương 
có nghề cá phát triển mạnh của cả nước. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Phùng Đức Tiến kiểm tra công tác chống khai thác 
IUU tại Bình Thuận. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã đề nghị tỉnh Bình Thuận cần 
tập trung vào quản lý đội tàu; tiếp tục rà soát 
những tàu chưa gắn thiết bị giám sát hành 
trình và những tàu có nguy cơ cao khai thác 
bất hợp pháp vùng biển nước ngoài để đẩy 
mạnh tuyên truyền và phải xử lý nghiêm 
những trường hợp vi phạm. 

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục củng cố và khắc 
phục những hạn chế về các nội dung như 
hành trình tàu cá, nhật ký khai thác, truy xuất 
nguồn gốc... theo khuyến nghị của EC. Đồng 
thời, Bình Thuận tiếp tục triển khai hiệu quả 
Luật Thủy sản để phát triển bền vững nghề 
cá. 

Đình Thu // 
https://www.phapluatplus.vn.- 2020 

(ngày 22 tháng 9) 

https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-
cong-nghe/binh-thuan-day-manh-chong-
khai-thac-iuu-huong-den-phat-trien-ben-

vung-nghe-ca-d135841.html 

https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/binh-thuan-day-manh-chong-khai-thac-iuu-huong-den-phat-trien-ben-vung-nghe-ca-d135841.html
https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/binh-thuan-day-manh-chong-khai-thac-iuu-huong-den-phat-trien-ben-vung-nghe-ca-d135841.html
https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/binh-thuan-day-manh-chong-khai-thac-iuu-huong-den-phat-trien-ben-vung-nghe-ca-d135841.html
https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/binh-thuan-day-manh-chong-khai-thac-iuu-huong-den-phat-trien-ben-vung-nghe-ca-d135841.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 9 năm 2020                           __             -57- 
 

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

HIỆU QUẢ TỪ CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG KẾT HỢP 
NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN Ở BÌNH THUẬN 

rong điều kiện biến đổi khí hậu, thời 
tiết diễn biến phức tạp, nhất là tình 
trạng hạn hán, nông dân ở Bình Thuận 

đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
trên đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng 
khác. Việc chuyển đổi đã hạn chế phần nào 
tình trạng hoang hóa đất nông nghiệp do 
thiếu nước sản xuất mà còn góp phần đem 
lại hiệu quả kinh tế cao. 

Huyện Đức Linh là một trong những địa 
phương thực hiện có hiệu quả việc chuyển 
đổi cây trồng trên diện tích trồng lúa sang 
trồng các cây trồng cạn như: đậu phộng, 
bắp, dưa hấu, rau các loại… Điển hình là mô 
hình trồng cây củ đậu ở xã Đức Tín. 

Những ruộng ngô xanh tốt nhờ chuyển đổi sản xuất 
phù hợp ở xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc. 
Ảnh: baobinhthuan.com.vn 

Người dân ở đây cho biết, củ đậu là loại 
cây ngắn ngày, dễ trồng, ít phải đầu tư chăm 
sóc, ít sâu bệnh, có thể trồng được nhiều vụ 
trong năm, nhất là dùng làm cây trồng gối vụ 
hoặc luân canh trên những đồng ruộng cao 
nhưng không quá khô cằn. Việc chuyển đổi 
này không chỉ góp phần cải tạo đất cho mùa 
sau mà còn đem lại thu nhập cao cho người 
nông dân so với trồng lúa. Ban đầu chỉ có 
một số hộ dân chuyển đổi nhưng thấy hiệu 
quả rõ rệt nên nhiều hộ chuyển hướng làm 
theo. Đến Vụ Hè thu năm 2020, toàn xã đã 
có gần 80ha trồng cây củ đậu. 

Chị Thẩm Thị Hằng, thôn 9, xã Đức Tín 
cho biết, trước đây, gia đình chủ yếu trồng 

cây lúa nhưng do thiếu nước, năng suất đạt 
thấp nên gia đình chuyển sang trồng cây củ 
đậu. Tùy vào thời tiết, mùa vụ, cây củ đậu sẽ 
cho thu hoạch sau khoảng 3 - 5 tháng. Với 
năng suất trung bình 4 tấn/sào với giá bán 
4.000 đồng/ký, trừ chi phí, bình quân mỗi 
sào gia đình thu lãi 10 triệu đồng. 

Hiện không chỉ củ đậu mà các loại cây 
trồng khác được chuyển đổi cũng đem lại 
thu nhập cao hơn so với trồng lúa như: cây 
bắp tăng khoảng 3 – 5 triệu đồng/ha/vụ; các 
loại đậu tăng từ 5 - 10 triệu đồng/ha/vụ; rau 
các loại tăng từ 15- 20 triệu đồng/ha/vụ so 
với trồng lúa, cá biệt một số mô hình như: ớt 
xuất khẩu, hạt giống khổ qua… đem lại thu 
nhập cao hơn từ 30-40 triệu đồng/ha/vụ so 
với trồng lúa 

Ngoài huyện Đức Linh, các địa phương 
như: Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Tuy 
Phong… cũng thực hiện có hiệu quả chuyển 
đổi cây trồng. Thống kê cho thấy, từ năm 
2017 đến năm 2020, toàn tỉnh Bình Thuận 
đã chuyển đổi hơn 19.700 ha từ trồng lúa 
sang gieo trồng cây hàng năm, chủ yếu 
chuyển đổi vụ Đông xuân. 

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, 
chuyển đổi từ đất trồng lúa sang sản xuất 
các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả 
kinh tế cao hơn trồng lúa trên cùng chân 
ruộng, cùng diện tích. Các loại cây trồng 
hàng năm được chuyển đổi trên đất lúa 
ngoài việc tiết kiệm nguồn nước tưới và đã 
đem lại thu nhập cao hơn so với trồng lúa. 
Mặt khác, đối với các vùng diện tích đất gò, 
đất cao thường xuyên thiếu nước và khó 
khăn trong điều tiết nước tưới, việc chuyển 
sang trồng các loại cây họ đậu, cây bắp 
nhằm nâng cao độ phì của đất. Đây là giải 
pháp quan trọng để tích ứng sản xuất trong 
điều kiện nắng hạn kéo dài, nguồn nước sản 
xuất bị hạn chế. 

Cùng với các cây trồng ngắn ngày, Bình 
Thuận đã chuyển đổi hơn 790 ha từ đất 
trồng lúa sang trồng cây lâu năm. Đối tượng 
được lựa chọn chuyển đổi chính là cây 

T 

https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-vai-net-tong-quan/131973.html
https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-vai-net-tong-quan/131973.html
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thanh long và cây dừa. Điều này không chỉ 
thay đổi nhận thức của người dân về thực 
hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
theo hướng bền vững, thay đổi tập quán sản 
xuất lúa sử dụng nhiều nước nhưng hiệu 
quả chưa có bước đột phá mà còn góp phần 
cải thiện thu nhập cho người nông dân. 
Ông Phạm Hữu Tiến, ở xã Hàm Thắng, 
huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, cây thanh 
long phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ 
nhưỡng ở địa phương. Thêm vào đó, với 
việc chong đèn kích thích ra hoa trái vụ, cây 
có thể cho trái quanh năm theo ý muốn của 
người trồng. 

Theo ông Tiến, trước đây, vì phụ thuộc 
vào nguồn nước tự nhiên nên sản xuất lúa 
không được thuận lợi, năng suất không như 
mong muốn. Sau nhiều năm chuyển sang 
trồng cây thanh long, thu nhập của gia đình 
có phần ổn định hơn trước, lợi nhuận thu về 
vài chục triệu đồng mỗi năm. Hiện nay, mặc 
dù giá thanh long còn nhiều bấp bênh, nhất 
là vào chính vụ nhưng so cây lúa thì cây 
thanh long vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao 
hơn. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Bình Thuận, với mục tiêu vừa nâng 

cao hiệu quả sử dụng đất, vừa duy trì quỹ 
đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực, 
tăng thu nhập cho người dân và thích ứng 
với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2021 - 2025, 
định hướng đến năm 2030, Bình Thuận sẽ 
chuyển đổi khoảng 5.600 ha diện tích gieo 
trồng trên đất lúa sang cây trồng khác và kết 
hợp nuôi trồng thủy sản. 

Tuy nhiên, người sử dụng đất được 
chuyển đổi từ trồng lúa sang cây trồng khác 
phải đảm bảo các nguyên tắc không làm mất 
đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại, 
không làm hư hỏng công trình giao thông, 
công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa… Đồng 
thời, việc chuyển đổi phải phù hợp với kế 
hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng 
lúa sang trồng cây trồng khác hoặc trồng lúa 
kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa 
của cấp xã. 

Hồng Hiếu // 
https://dantocmiennui.vn.- 2020 

 (ngày 26 tháng 9) 

https://dantocmiennui.vn/hieu-qua-tu-
chuyen-doi-cay-trong-ket-hop-nuoi-trong-

thuy-san-o-binh-thuan/296083.html

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

KHAI THÁC THỦY SẢN PHẢI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG, CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT  

ây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ NN-
PTNT Phùng Đức Tiến tại buổi làm 
việc với tỉnh Bình Thuận về triển khai 

các khuyến nghị của EC về chống khai thác 
IUU. 

 
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến (thứ 2 từ 
phải sang) kiểm tra thực tế tại cảng cá Phan Thiết. 
Ảnh: Kiều Hằng. 

Ngày 4/9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT 
Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác đã có 
buổi kiểm tra và làm việc với tỉnh Bình Thuận 
về tình hình triển khai các khuyến nghị của 
EC về chống khai thác thủy sản bất hợp 
pháp (IUU), công tác quản lý giống thủy sản, 
tình hình tái đàn và tăng đàn heo, công tác 
phòng chống dịch bệnh động vật… 

Theo ông Mai Kiều, Giám đốc Sở NN-
PTNT tỉnh Bình Thuận, trong 8 tháng đầu 
năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch 
bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực tới hoạt 
động sản xuất kinh doanh thủy sản, nhất là 
trong 4 tháng đầu năm. Tuy vậy, tỉnh Bình 
Thuận đã chủ động triển khai nhiều giải pháp 
thúc đẩy sản xuất nên kinh tế thủy sản cơ 
bản duy trì ổn định cả về khai thác, nuôi 
trồng và chế biến xuất khẩu thủy sản. 

Đ 

https://dantocmiennui.vn/hieu-qua-tu-chuyen-doi-cay-trong-ket-hop-nuoi-trong-thuy-san-o-binh-thuan/296083.html
https://dantocmiennui.vn/hieu-qua-tu-chuyen-doi-cay-trong-ket-hop-nuoi-trong-thuy-san-o-binh-thuan/296083.html
https://dantocmiennui.vn/hieu-qua-tu-chuyen-doi-cay-trong-ket-hop-nuoi-trong-thuy-san-o-binh-thuan/296083.html
http://nongnghiep.vn/binh-thuan-tag100910/
http://nongnghiep.vn/xuat-khau-thuy-san-tag4919/
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Hiện nay, toàn tỉnh Bình Thuận có 6.578 
tàu cá hoạt động có chiều dài từ 6m trở lên. 
Đến cuối tháng 8/2020, sản lượng khai thác 
hải sản đạt 142.801 tấn, bằng 68% kế hoạch 
năm. 

Đặc biệt, bằng nhiều giải pháp quyết liệt, 
tỉnh Bình Thuận đã từng bước ngăn chặn, 
giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân trong 
tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài, ngành 
chức năng đã xử phạt 268 trường hợp vi 
phạm khai thác IUU, xử phạt vi phạm hành 
chính bằng tiền là 1,7 tỷ đồng… 

“Riêng việc lắp đặt thiết bị giám sát hành 
trình trên tàu cá, đến nay toàn tỉnh Bình 
Thuận có 1.700/1.917 tàu cá có chiều dài từ 
15m trở lên đã thực hiện lắp đặt thiết bị giám 
sát hành trình, đạt 88,63%. Đối với 218 tàu 
cá chưa thực hiện lắp đặt, qua rà soát cho 
thấy một số trường hợp tàu cá sang nhượng 
đang làm thủ tục, số còn lại chủ tàu gặp khó 
khăn về tài chính, làm ăn thua lỗ”, ông Mai 
Kiều cho biết. 

Về lĩnh vực chăn nuôi, từ đầu năm đến 
nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tương đối 
ổn định và có xu hướng phát triển. Đàn trâu 
bò phát triển ổn định so với cùng kỳ, chăn 
nuôi heo đã bước vào trạng thái phục hồi. 
Trong 4 tháng cuối năm 2020, tỉnh tiếp tục 
tuyên truyền và chỉ đạo chuyển mạnh chăn 
nuôi sang hình thức chăn nuôi trang trại, gia 
trại theo hướng công nghiệp và bán công 
nghiệp có kiểm soát an toàn dịch bệnh và 
môi trường… 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (trái) kiểm tra hệ thống 
giám sát hành trình tàu cá tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Kiều 
Hằng. 

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức 
Tiến đánh giá cao cố gắng của Bình Thuận 
trong việc triển khai các khuyến nghị của EC 
về chống khai thác IUU. Nhất là hơn một 
năm qua, từ tháng 7/2019 đến nay không 
xảy ra vụ việc tàu cá, ngư dân trong tỉnh bị 
nước ngoài bắt giữ, xử lý. 

Kết quả này cho thấy sự chuyển biến 
quan trọng về mặt nhận thức đối với tác hại, 
hậu quả của việc đánh bắt trái phép trên 
vùng biển nước ngoài, từ đó nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật trong khai thác hải sản 
của ngư dân khai thác xa bờ. Mặt khác, qua 
kiểm tra cho thấy trang thiết bị cảng cá của 
tỉnh đồng bộ, khá hơn so một số tỉnh khác. 

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức 
Tiến nhấn mạnh, đánh bắt và nuôi trồng thủy 
sản là lĩnh vực rất quan trọng. Do đó, từ nay 
đến cuối năm 2020, Bình Thuận cần đồng 
hành cùng cả nước hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Cụ thể, kiểm tra hạ tầng, quản lý đội tàu, phải 
xử lý hành chính những tàu cá có nguy cơ 
cao vi phạm IUU. Đặc biệt, phải chú trọng 
khai thác theo hướng phát triển bền vững, 
chấp hành pháp luật chứ không phải khai 
thác tận diệt, tránh thất thoát sau khai thác 
và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá tình 
hình chăn nuôi của tỉnh Bình Thuận tương 
đối tốt. Tổng đàn chăn nuôi của tỉnh tăng, tuy 
nhiên do dịch bệnh đang thời kỳ nhạy cảm, 
do đó Sở NN-PTNT phải tham mưu cho 
UBND tỉnh chỉ đạo tiêm phòng vắc xin trên 
đàn gia súc, phòng chống dịch bệnh không 
thể lơ là. 

Ngoài ra, tỉnh cần chung sức với các tỉnh 
thành khác trên cả nước để hoàn thành tốt 
các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quyết liệt để giữ 
gìn thành quả đã đạt được dưới sự chỉ đạo, 
quan tâm của lãnh đạo tỉnh. 

 
Kiều Hằng // 

 https://nongnghiep.vn.- 2020  
(ngày 4 tháng 9) 

https://nongnghiep.vn/khai-thac-thuy-
san-phai-theo-huong-phat-trien-ben-vung-

chap-hanh-phap-luat-d272426.html
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BÌNH THUẬN SẮP CÓ TỔ HỢP ĐÔ THỊ NGHỈ DƯỠNG 
VÀ THỂ THAO BIỂN CHUẨN QUỐC TẾ  

ự án Tổ hợp Đô thị nghỉ dưỡng và 
Thể thao biển Thanh Long Bay dự 
kiến đi vào vận hành  năm 2023, với 

16 phân khu nghỉ dưỡng cao cấp và 1 trung 
tâm thể thao biển quy mô hàng đầu Việt 
Nam.   

Ngày 19-9, Tập đoàn Nam Group cùng 
các đối tác chiến lược tổ chức lễ khởi công 
dự án Tổ hợp Đô thị nghỉ dưỡng và Thể thao 
biển Thanh Long Bay tại Mũi Kê Gà (huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).  

Dự án dự kiến đi vào vận hành vào năm 
2023, với 16 phân khu nghỉ dưỡng cao cấp 
và 1 trung tâm thể thao biển.  

Lễ khởi công dự án tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng tại Bình 
Thuận 

Dự án Tổ hợp Đô thị nghỉ dưỡng và Thể 
thao biển Thanh Long Bay tọa lạc ngay bên 
cạnh Mũi Kê Gà với quy mô 90.3 ha, tổ hợp 
Thanh Long Bay bao gồm đa dạng các loại 
hình bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp theo 
tiêu chuẩn quốc tế, tiêu biểu như: tổ hợp căn 
hộ biển, tổ hợp nhà phố thương mại biển, 
villa biển, tổ hợp resort - khách sạn 5 sao, tổ 
hợp resort an dưỡng, wedding resort… 

Phối cảnh phân khu nhà phố thương mại biển Thanh 
Long Bay 

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

(ngày 19 tháng 9) 

https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-sap-
co-to-hop-do-thi-nghi-duong-va-the-thao-

bien-chuan-quoc-te-686310.html 

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

BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG QUẢNG BÁ, KÍCH CẦU DU LỊCH  

rong bối cảnh ảnh hưởng của dịch 
COVID-19, ngành du lịch Việt Nam nói 
chung và Bình Thuận nói riêng gặp 

nhiều khó khăn.  

Do lượng khách đến Bình Thuận giảm 
mạnh nên một số đơn vị kinh doanh dịch vụ 
du lịch tranh thủ tái cấu trúc bộ máy, tập 
trung đào tạo lại nguồn nhân lực để chuẩn bị 
cho giai đoạn mới. Ngoài những kỹ năng cơ 
bản, các kỹ năng mềm về giao tiếp, xử lý tình 

huống, nắm bắt tâm lý khách hàng, kiến thức 
nghiệp vụ chuyên môn cũng được các cơ sở 
du lịch chú trọng nhằm nâng cao tay nghề 
cho người lao động, hướng đến tính chuyên 
nghiệp.  

Thời gian qua, Khách sạn Hoàng Long, 
thành phố Phan Thiết, đã sửa chữa toàn bộ 
cơ sở vật chất từ khu vực nhà hàng, buồng 
phòng lưu trú, phòng hội nghị… đem lại 
không gian mới mẻ, khang trang hơn. Cùng 

D 

T 
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với đó, do nguồn nhân lực có sự xáo trộn 
nên đơn vị này cũng tập trung thời gian đào 
tạo lại đội ngũ nhân viên. 

Biển Mũi Né.  

Ông Hồ Khiêm, Giám đốc điều hành 
khách sạn Hoàng Long, cho biết: Hiện tại, 
chúng tôi tập trung đào tạo nhân viên bếp và 
nhà hàng tạo "điểm nhấn riêng" về ẩm thực, 
hướng đến phục vụ người dân địa phương 
và khách du lịch. Để tiết kiệm chi phí, thời 
gian và bám sát nhu cầu thực tiễn, chúng tôi 
đào tạo tại chỗ và thường xuyên bằng việc 
các trưởng bộ phận của khách sạn, nhân 
viên cũ hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm 
cho nhân viên mới. 

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực đóng vai trò quan trọng để tăng tính 
cạnh tranh của du lịch địa phương. Từ đầu 
năm đến nay, Sở đã phối hợp với Trường 
Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn tổ chức lớp 
tập huấn nghiệp vụ nhà hàng cho 60 học 
viên là nhân viên các cơ sở kinh doanh dịch 
vụ, du lịch tại huyện đảo Phú Quý. Đồng 
thời, Sở cũng tổ chức lớp tập huấn nghiệp 
vụ cho hơn 70 hướng dẫn viên du lịch tại các 
điểm du lịch.  

Hiện nay, dịch COVID-19 đã được kiểm 
soát, để từng bước khôi phục hoạt động du 
lịch, thu hút du khách, ngành du lịch Bình 
Thuận đang đẩy mạnh các hoạt động quảng 
bá, xúc tiến, kích cầu du lịch nội địa, đồng 
thời tổ chức thực hiện chương trình "Du lịch 
an toàn-An toàn để đi du lịch". 

Cùng với việc thực hiện các tiêu chí 
phòng, chống dịch COVID-19, Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du 
lịch tiếp tục xây dựng chương trình giảm giá 

kích cầu du lịch, phát triển nhiều sản phẩm 
du lịch mới, chú trọng chất lượng dịch vụ tốt, 
môi trường sạch sẽ, an ninh, an toàn cho du 
khách... Ngoài ra, ngành du lịch đẩy mạnh 
nhân rộng mô hình du lịch nông nghiệp trải 
nghiệm vườn thanh long và hoàn thiện Cổng 
thông tin điện tử du lịch thông minh để đưa 
vào hoạt động chính thức. 

Theo thống kê, do ảnh hưởng của dịch 
COVID-19, lượng khách và doanh thu du 
lịch giảm mạnh. Trong 9 tháng năm 2020, 
Bình Thuận đón khoảng 1,9 triệu lượt khách 
(giảm 58% so với cùng kỳ năm 2019). Trong 
đó, khách du lịch quốc tế khoảng 160 nghìn 
lượt, giảm 70% so với cùng kỳ 2019. Doanh 
thu từ hoạt động du lịch khoảng 6.000 tỷ 
đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. 

Đến nay, 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.  Tuy nhiên, công suất phục vụ giảm, 
phần lớn là khách nội địa, chủ yếu đi vào 2 
ngày cuối tuần. Dự kiến đến tháng 10/2020, 
hầu hết các cơ sở lưu trú du lịch sẽ mở cửa 
hoạt động trở lại bình thường. 

Từ nay đến cuối năm 2020, ngành du lịch 
Bình Thuận tập trung tổ chức các sự kiện 
quan trọng với chuỗi các hoạt động văn hóa, 
thể thao, du lịch, trong đó điểm nhấn là các 
hoạt động hướng đến 25 năm Ngày Du lịch 
Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2020) như: 
Lễ Công nhận khu du lịch Quốc gia Mũi Né, 
Lễ hội Ka tê, Lễ hội Dinh Thầy Thím, Giải 
Golf Bình Thuận mở rộng…  nhằm quảng bá 
tiềm năng, thế mạnh của du lịch Bình Thuận, 
thu hút du khách. 

Sắp tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Bình Thuận sẽ phối hợp với các đơn vị kiểm 
tra tiêu chí an toàn của các doanh nghiệp du 
lịch, dịch vụ du lịch để dán nhãn nhận diện 
điểm đến an toàn, cơ sở lưu trú an toàn, nhà 
hàng, cơ sở mua sắm an toàn, dịch vụ vận 
tải an toàn. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 2020 
(ngày 26 tháng 9) 

https://baotintuc.vn/du-lich/binh-thuan-
tang-cuong-quang-ba-kich-cau-du-lich-

20200926070035964.htm
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BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “DU LỊCH 
AN TOÀN - AN TOÀN ĐỂ ĐI DU LỊCH” 

BND tỉnh Bình Thuận vừa yêu cầu 
phối hợp triển khai chương trình “Du 
lịch An toàn - An toàn để đi du lịch”. 

Biển Mũi Né – Bình Thuận 

Theo đó, Sở VHTTDL Bình Thuận phối 
hợp với Sở Y tế ban hành Bộ tiêu chí an toàn 
trong hoạt động du lịch trong tình hình mới, 
làm việc với Hiệp hội Du lịch tỉnh, các doanh 
nghiệp du lịch, dịch vụ để thống nhất xây 
dựng và tổ chức thực hiện Chương trình “Du 
lịch An toàn - An toàn để đi du lịch”; Sở Công 
Thương vận động các doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ du lịch tham gia các gói kích 
cầu du lịch, tuyên truyền quảng bá chương 
trình bán hàng giảm giá, phối hợp với Cục 
Quản lý thị trường kiểm tra thực tế việc thực 
hiện giảm giá, khuyến mãi; Sở Thông tin 
Truyền thông tổ chức tuyên truyền về 
chương trình để các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ du lịch, người dân, du khách hưởng ứng 
và tham gia, cùng với đó thực hiện các chiến 
dịch quảng bá trên các phương tiện truyền 
thông về các điểm đến hấp dẫn tại Bình 
Thuận; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
tổ chức các lớp đào tạo nhân lực du lịch tại 
địa phương, doanh nghiệp hoặc thông qua 
các phiên chợ, ngày hội việc làm để bổ sung 
nguồn nhân lực chất lượng phục vụ du lịch. 

UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Hiệp hội 
Du lịch có các biện pháp xây dựng môi 
trường du lịch an toàn, thân thiện chất lượng 
để thu hút khách du lịch, qua đó tổ chức các 
hoạt động bảo vệ môi trường nâng cao ý 
thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân 
cư. Các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ có 
nhiệm vụ đảm bảo chất lượng dịch vụ đã 
đăng ký, cùng với đó nâng cao hình ảnh du 
lịch Bình Thuận là điểm đến hấp dẫn, an 
toàn với du khách. 

Hải Ninh // http://baodulich.net.vn.- 2020 
(ngày 23 tháng 9) 

http://baodulich.net.vn/Binh-Thuan-trien-
khai-chuong-trinh-Du-lich-An-toan---An-

toan-de-di-du-lich-02-24184.html 

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

BÌNH THUẬN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN 
ĐẦU TƯ NĂM 2021 

ở VHTTDL Bình Thuận vừa xây dựng 
phương hướng, nhiệm vụ xúc tiến đầu 
tư năm 2021. 

 

Đối với thị trường trong nước, trong năm 
2021, Sở VHTTDL Bình Thuận tiếp tục đẩy 
mạnh các hoạt động trong khuôn khổ liên kết 
hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành 
đã được kí kết; tổ chức đón đoàn doanh 
nghiệp, báo chí đến khảo sát du lịch Bình 
Thuận. Đối với thị trường quốc tế, tùy theo 
tình hình thực tế, lựa chọn thị trường phù 
hợp để tổ chức xúc tiến, quảng bá du lịch 
Bình Thuận. 

Về xúc tiến, quảng bá trực tuyến, Sở 
VHTTDL Bình Thuận tăng cường hình thức 
digital marketing phù hợp với tình hình mới, 
quảng bá trực tuyến trên báo, các phương 

U 
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tiện truyền thông, các trang mạng xã hội; mở 
các chuyên mục tuyên truyền trên website, 
triển khai ứng dụng của Cổng Thông tin du 
lịch thông minh giới thiệu các phim ngắn ẩm 
thực đặc sắc nhất, điểm check-in đẹp nhất, 
resort đẹp nhất, thể thao mạo hiểm...; phối 
hợp với HHDL Bình Thuận xây dựng các 
sản phẩm du lịch hấp dẫn, an toàn để quảng 
bá và chào bán trong các sự kiện online và 
offline; tiếp tục triển khai chương trình “Oh 
Wow! Mũi Né” tại các cơ sở lưu trú, nhà 
hàng, quán ăn, siêu thị, cơ sở kinh doanh 
dịch vụ...; tuyên truyền trên các màn hình 
Led tại vòng xoay Nam – Bắc Phan Thiết, 
tuyến Long Sơn – Suối Nước và tại các tỉnh 
có ký kết hợp tác phát triển du lịch như Tp. 
Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bình Phước, Bà 
Rịa - Vũng Tàu. 

Trong năm 2020, Sở VHTTDL Bình 
Thuận tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 

năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam 
(9/7/1960 - 9/7/2020), 25 năm Ngày Du lịch 
Bình Thuận (24/10/1995-24/10/2020); xây 
dựng các giải pháp xúc tiến, quảng bá, kích 
cầu du lịch Bình Thuận, giai đoạn 2021-
2023, giai đoạn 2021-2025; trưng bày, 
quảng bá Du lịch Bình Thuận tại Mũi Né Bay 
Resort trong khuôn khổ Lễ phát động 
chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt 
Nam”. Đặc biệt, Sở VHTTDL Bình Thuận ký 
kết hợp tác với Tp. Hồ Chí Minh, Tây Ninh 
và Bà Rịa - Vũng Tàu về nội dung “Du lịch 
An toàn – An toàn để đi du lịch”. 

Thanh Hoàng // 
http://baodulich.net.vn.- 2020 

 (ngày 29 tháng 9) 

http://baodulich.net.vn/Binh-Thuan-xay-
dung-chuong-trinh-xuc-tien-dau-tu-nam-

2021-09-24239.html 

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

'CHUNG THỦY' VỚI BÌNH THUẬN, DU KHÁCH SẼ ĐƯỢC NGỦ MIỄN PHÍ  

ình Thuận tri ân, cảm ơn những du 
khách quay lại Bình Thuận 5 lần trở 
lên và tặng thẻ nghỉ dưỡng, vé tham 

quan miễn phí cho du khách quay lại nhiều 
lần nhất. 

Từ một bãi biển hoang sơ, Mũi Né đã trở thành bãi 
biển tấp nập nhất Việt Nam. 

Ngày 21-9, bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó 
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 
(VHTTDL) Bình Thuận cho biết vừa ký văn 
bản gởi các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa 
bàn tỉnh. 

Theo đó, văn bản này cho biết, nhằm ôn 
lại chặng đường 25 năm xây dựng và phát 
triển Du lịch Bình Thuận (24-10-1995 – 24-
10-2020), khẳng định vai trò, vị trí của du lịch 
trong phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động. 
Trong đó có hoạt động tôn vinh và tri ân 

những du khách luôn dành nhiều tình cảm 
cho Bình Thuận, cụ thể là du khách nội địa 
và quốc tế đã quay trở lại Bình Thuận du lịch 
từ 5 lần trở lên. 

Văn bản đề nghị các cơ sở lưu trú du lịch 
trên địa bàn tỉnh đề xuất danh sách khách du 
lịch “chung thủy” quay lại nhiều lần gửi về Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận 
trước ngày 25-9. 

Đồi cát bàu Trắng, một những địa chỉ nổi tiếng của du 
lịch Bình Thuận. 

Trao đổi với PLO, bà Nguyễn Lan Ngọc 
cho biết dù chưa đến hạn báo cáo, tuy nhiên 
theo thông tin ban đầu từ Hiệp hội Du lịch 
Bình Thuận thì số du khách “chung thủy” rất 
nhiều.  

“Dự kiến Sở và Hiệp hội sẽ gửi thư cảm 
ơn, tri ân đến từng cá nhân. Riêng một số 

B 
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khách có số lần quay lại Bình Thuận nhiều 
nhất sẽ được mời dự lễ tôn vinh và tặng các 
thẻ miễn phí nghỉ dưỡng tương ứng với số 
lần họ quay lại kèm vé tham quan các điểm 
du lịch của tỉnh” - bà Ngọc cho biết. 

Bãi biển hòn Tranh (Phú Qúy) hoang sơ và lãng mạn. 

Cách đây 25 năm, vào ngày 24-10-1995, 
hiện tượng thiên nhiên nhật thực toàn phần 
diễn ra tại Phan Thiết đã thu hút rất đông các 
nhà khoa học, du khách trong và ngoài nước 
đến theo dõi.  

Từ một vùng biển hoang sơ chưa có gì, 
thậm chí người dân chưa biết làm du lịch, 
đất đai rẻ như bèo… nhờ hiện tượng thiên 
nhiên nhật thực kỳ thú mà vùng biển Mũi Né 

tuyệt đẹp được đánh thức, tạo bước ngoặc 
quan trọng cho sự vươn lên đầy ấn tượng 
của du lịch Bình Thuận.  

Đến nay, Mũi Né đã trở thành khu du lịch 
quốc gia. Từ đó, ngày 24-10 hàng năm được 
chọn là Ngày Du lịch Bình Thuận. Theo báo 
cáo của Sở VHTTDL Bình Thuận, năm 2019 
khách du lịch đến với Bình Thuận tăng bình 
quân trên 12%/năm, khách quốc tế tăng bình 
quân gần 14%/năm. Doanh thu từ khách du 
lịch tăng bình quân 19%/năm, GRDP du lịch 
ước chiếm tỷ trọng 9,8% GRDP của tỉnh.  

Năm 2019 cũng là năm đánh dấu sự nỗ 
lực toàn diện của Bình Thuận trong việc xúc 
tiến đầu tư, thu hút những dòng đầu tư mới 
là những nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực 
tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực du 
lịch. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 21 tháng 9) 

https://plo.vn/kinh-te/du-lich/chung-thuy-
voi-binh-thuan-du-khach-se-duoc-ngu-

mien-phi-939549.html 

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

MÊNH MÔNG BÀU TRẮNG 

ược ví như sa mạc Sahara, đồi cát 
Bàu Trắng là một địa điểm du lịch độc 
đáo tại Mũi Né. Bàu Trắng hiện nay 

thu hút rất nhiều du khách với vẻ đẹp mênh 
mông của cát, phong cảnh tuyệt diệu khó có 
thể bỏ qua khi ghé thăm mảnh đất này. 

 

Ðặc biệt hơn, ngày 24-8, Bộ trưởng Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định 
công nhận khu du lịch Mũi Né (tỉnh Bình 
Thuận) là Khu du lịch quốc gia. 

Cánh Phan Thiết khoảng 65 km về hướng 
đông bắc, Bàu Trắng thuộc địa phận thôn 

Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. 
Du khách có thể đến với Bàu Trắng bằng hai 
cung đường: Từ Hòn Rơm, đi xe men theo 
đường đến Mũi Né, qua chợ Mũi Né, Ðồi 
Hồng thì chạy dọc bãi biển khoảng một giờ 
là vào tới Bàu Trắng. Cách khác là từ TP 
Phan Thiết theo Quốc lộ 1A đến Lương Sơn, 
rẽ phải ở ngã ba, đi chừng 18 km, băng qua 
đồi trọc, rừng dừa là đến nơi. 

Bàu Trắng còn được mệnh danh là "tiểu 
sa mạc còn hoang sơ". Ðây đang là địa điểm 
du lịch, vui chơi được rất nhiều người yêu 
thích, trong đó phần đông là các bạn trẻ. Bạn 
sẽ ngỡ ngàng trước khung cảnh tựa như 
một bức họa kỳ vĩ. Ðặc biệt hơn dưới cái 
nắng chói chang, đồi cát hiện lên với một vẻ 
mênh mông ảo diệu với những triền cát cao, 
rộng mênh mông cứ trải dài ngút mắt. Cát 
nơi đây ngày xưa có sắc vàng, sau dần dần 
chuyển sang mầu trắng tinh khiết.  

Ð 
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Tới Bàu Trắng bạn sẽ được chiêm 
ngưỡng một biển hồ rộng lớn, ở giữa là 
những triền cát bao la thấp thoáng những 
bông sen giữa biển hồ long lanh ánh bạc, tạo 
nên một bức tranh tuyệt đẹp. Ở đây có hai 
hồ nước khá rộng là Bàu Ông và Bàu Bà ở 
giữa ngăn cách hai hồ này là một động cát 
trắng lớn. Theo truyền thuyết kể lại thì ở đây 
trước kia là một cổng sông đổ ra biển nhưng 
sau bị cát vùi lấp lại tạo thành hai hồ: Bàu 
Ông và Bàu Bà. Tại đây bạn sẽ được dịp 
chiêm ngưỡng cảnh hồ sen tuyệt đẹp được 
vây quanh bởi những triền cát bao la. Nhất 
là khi đứng từ trên đồi nhìn xuống, mặt hồ 
trong xanh rợp sắc hồng hoa sen trông rất 
thơ mộng và tràn đầy sức sống. Làn nước 
ngọt trong xanh dịu mát của hồ dường như 
giúp xua bớt cái nóng rát của vùng này. 
Không chỉ có vậy, gió qua những rặng phi 
lao hài hòa cùng tiếng nước lay động tạo 
nên thanh âm diệu kỳ.  

Theo người dân nơi đây, đồi cát gắn liền 
với Bàu Trắng có từ lâu rồi. Ðồi cát mang lại 
nguồn cát vô tận, còn Bàu Trắng mang đến 
nguồn nước ngọt mát lành. Cả hai kết hợp 
thành một chốn có phong cảnh thật nên thơ 
hữu tình. Ðặt chân đến đồi cát Bàu Trắng, 
bạn có thể lang thang khắp các triền cát 

ngắm cảnh, chụp ảnh, tổ chức cắm trại giữa 
không gian mênh mông của thiên nhiên.  

Thú vị hơn, để khám phá vẻ đẹp kỳ diệu 
nơi này, những ai yêu thích cảm giác mạnh 
có thể thuê xe địa hình giá khoảng 400 đến 
600 nghìn đồng/chiếc cho hai người trong 
thời gian 20 phút và khách có thể tự lái xe. 
Bên cạnh đó, bạn có thể chơi trò trượt cát 
với giá thuê ván trượt là 20.000 đồng/ván. 
Cảm giác thật tuyệt vời khi được lướt băng 
băng trên những triền cát, chinh phục hết 
đỉnh đồi này đến đỉnh đồi khác. Sau đó lại 
thử ngồi thuyền thư giãn lênh đênh trên mặt 
hồ để trải nghiệm toàn bộ cảm giác tuyệt 
diệu khi đặt chân đến nơi đây.  

Vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ của đồi cát Bàu 
Trắng còn làm say lòng những ai muốn đi 
tìm cảm hứng chụp ảnh nghệ thuật. Ðồi cát 
Bàu Trắng đang trở thành điểm đến không 
thể bỏ qua trong hành trình trải nghiệm Bình 
Thuận của du khách.  

Phước Bình // 
https://nhandan.com.vn.- 2020  

(ngày 19 tháng 9) 

https://nhandan.com.vn/du-lich-kham-
pha/menh-mong-bau-trang-617334/

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

NHIỀU HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY DU LỊCH BÌNH THUẬN 

BND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động 
VHTTDL nhằm chào mừng kỷ niệm 

25 năm Ngày Du lịch Bình Thuận 
(24/10/1995 - 24/10/2020). 

Biển Mũi Né - Bình Thuận 

 Sự kiện nhằm ôn lại chặng đường 25 
năm xây dựng và phát triển Du lịch Bình 
Thuận; khẳng định vai trò, vị trí của Du lịch 
Bình Thuận trong phát triển kinh tế - xã hội 
địa phương. Đồng thời, nâng cao nhận thức, 

lòng tự hào và tinh thần trách nhiệm của địa 
phương, các cấp, ngành, doanh nghiệp du 
lịch và nhân dân Bình Thuận trong xây dựng 
và phát triển bền vững. Các hoạt động trong 
kỷ niệm cũng nhằm kích cầu du lịch nội địa, 
quảng bá du lịch Bình Thuận là điểm đến du 
lịch an toàn - thân thiện - hấp dẫn. 

Dự kiến, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ phối 
hợp với Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo về mô 
hình quản lý Khu Du lịch quốc gia, dự kiến 
ngày 23/10. Cũng trong ngày 23/10, UBND 
tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ công bố Quyết 
định công nhận Khu Du lịch quốc gia Mũi Né; 
tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong lĩnh vực du lịch; trao giải 
thưởng Cuộc thi sáng tác ảnh, video clip, 
viết bài về Bình Thuận. Ngoài ra, trong tháng 
10/2020, tỉnh Bình Thuận cũng tổ chức 
nhiều hoạt động VHTTDL khác: Giải vô địch 

U 
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Bóng chuyền Bình Thuận (8-11/10); Giải vô 
địch Bóng chuyền tỉnh – Cup BTV (16-
18/10); Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển 
CLB mở rộng (18-22/10); Giải bóng chuyền 
hơi nam, nữ (21-23/10); Giải Bóng đá Bãi 
biển cụm miền Đông Nam Bộ (22-24/10); 
Giải chạy bán Marathon lần thứ I (23/10); 
Hành trình xe đạp “Hội tụ 25 năm ngày Du 
lịch Bình Thuận” (24/10)… 

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 25 
Ngày Du lịch Bình Thuận, trong tháng 9-
10/2020, tỉnh Bình Thuận sẽ xuất bản Bản 
tin Du lịch số đặc biệt “Chào mừng Đại hội 

Đảng và kỷ niệm 25 Ngày Du lịch Bình 
Thuận”; xây dựng video clip “Du lịch Bình 
Thuận chặng đường 25 năm hội nhập và 
phát triển”; tổ chức truyền thông trực tiếp 
trên các trang mạng xã hội (facebook, 
youtube…) các hoạt động trong khuôn khổ 
kỷ niệm 25 năm Ngày Du lịch Bình Thuận… 

Thanh Minh //  
http://baodulich.net.vn.- 2020 

(ngày 9 tháng 9)  

http://baodulich.net.vn/Nhieu-hoat-
dong-ky-niem-25-nam-ngay-Du-lich-Binh-

Thuan-02-24044.html

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

SECOND HOME PHAN THIET – KÊNH ĐẦU TƯ SINH LỜI CHẮC CHẮN 

rong thời điểm dịch bệnh, thì second 
tại những vùng biển ấm như Phan 
Thiết, Bình Thuận đang là điểm “đáp” 

của nhiều nhà đầu tư. 

Trong vài năm gần đây, xu hướng second 
home đang phát triển mạnh, nhiều người 
đầu tư vào second home vừa để nghỉ 
dưỡng, vừa để đầu tư sinh lờ.  

Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh, thì 
second tại những vùng biển ấm như Phan 
Thiết, Bình Thuận đang là điểm “đáp” của 
nhiều nhà đầu tư. 

Second home biển Phan Thiết - An 
toàn và chắc chắn sinh lời 

Tại tọa đàm "Second home - Đầu tư an 
toàn cho khách hàng trong Covid-19" do 
VnExpress tổ chức hôm 18/9, các chuyên 
gia trong tọa đàm đều nhận định, từ lợi thế 
về thiên nhiên, cảnh quan, chính sách phát 
triển kinh tế các tỉnh phía Nam và động lực 
hạ tầng, xu hướng các nhà đầu tư phía Bắc 
"Nam tiến" đang thể hiện mạnh mẽ, đặc biệt 
tại các địa phương còn chưa khai thác 
mạnh. 

Đặc biệt ở những địa phương có hơn 300 
ngày nắng trong năm là điều kiện rất tốt để 
phát triển bất động sản nghỉ dưỡng như 
Phan Thiết, Bình Thuận. 

Bà Bùi Kim Thùy - chuyên gia kinh tế, đại 
diện Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ Asean 
nhận định: “Đầu tư bất động sản, cụ thể là 

“second home” vẫn là một kênh đầu tư an 
toàn và chắc chắn sinh lời”.  

"Phan Thiết gần như là một vùng đất 
quanh năm nhiều nắng, có thể là một điểm 
đến tiềm năng cho cả du khách lẫn nhà đầu 
tư", bà Bùi Kim Thùy chia sẻ thêm. 

second home tại NovaWorld Phan Thiet (Phan Thiết, 
Bình Thuận) 

Có mặt tại tọa đàm, diễn viên Tuấn Tú 
chia sẻ thêm: Phan Thiết, Bình Thuận là nơi 
miền biển đẹp nhất ở Việt Nam tính đến thời 
điểm hiện tại, nước biển ở Bình Thuận rất 
xanh và trong, dải đường biển còn tương đối 
hoang sơ và chưa bị đô thị hóa. “Second 
home” biển Phan Thiết - Bình Thuận chính 
là nơi Tuấn Tú nhắm đến.  

 “Second home” Phan Thiết hưởng lợi 
nhờ hạ tầng khủng 

Ông Lê Duy Bình - Giám đốc điều hành 
Economica Vietnam khẳng định, các địa 
phương duyên hải miền Trung và phía Nam 

T 

http://baodulich.net.vn/Nhieu-hoat-dong-ky-niem-25-nam-ngay-Du-lich-Binh-Thuan-02-24044.html
http://baodulich.net.vn/Nhieu-hoat-dong-ky-niem-25-nam-ngay-Du-lich-Binh-Thuan-02-24044.html
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giàu tiềm năng phát triển du lịch với trợ lực 
từ hạ tầng. 

Theo các chuyên gia, hiện khách hàng 
đang có xu hướng chuyển dịch đầu tư trên 
sang các thị trường mới nổi với tiềm năng du 
lịch tốt cùng với sự bứt phá về hạ tầng giao 
thông trong thời gian sắp đến. 

Là điểm đến của hàng loạt hạ tầng khủng, 
Phan Thiết chính là thị trường mang “sức 
nóng” đó trong thời điểm hiện tại.  

Dự kiến tháng 10/2020, Sân bay Phan 
Thiết sẽ bắt đầu làm khu bay, trong đó, các 
hạng mục như san nền, hệ thống thoát 
nước, hàng rào sẽ được thi công trước. Cao 
tốc Dầu Giây – Phan Thiết dự kiến khởi công 
cuối tháng 9/2020. 

Với tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đô la Mỹ, 
NovaWorld Phan Thiet – Siêu thành phố 
Biển – Du lịch – Sức khỏe có quy mô 1000ha 
và trải dài 7km đường biển Tiến Thành tuyệt 
đẹp.  

Dự án tích hợp hàng trăm tiện ích đẳng 
cấp như: Công viên giải trí chủ đề và công 
viên nước (Daemyung Sono - Tập đoàn giải 
trí số 1 Hàn Quốc vận hành); Trung tâm biểu 
diễn nghệ thuật Arena 7.000 chỗ ngồi trong 
nhà; Cụm sân golf 36 hố PGA độc quyền; 
Nhà thi đấu Tennis ATP 3.500 chỗ ngồi (hợp 
tác với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam); 
Đường chạy Marathon 42,195 km; Outlet 

bán hàng giảm giá; Trung tâm vui chơi giải 
trí ẩm thực về đêm; Công viên biển Bikini 
Beach 16 ha được vận hành dưới thương 
hiệu nổi tiếng: Finns Beach Club (Câu lạc bộ 
biển náo nhiệt và đẹp nhất Bali); Các bệnh 
viện danh tiếng trong và ngoài nước; Thẩm 
mỹ viện; Trường đào tạo điều dưỡng, du 
lịch, nhà hàng, khách sạn; Làng Quốc tế; 
Làng hưu trí; hơn 20 Hotel Resort được 
thương hiệu quốc tế nổi tiếng nhất quản lý 
vận hành… 

NovaWorld Phan Thiet được thiết kế đa 
đạng các dòng sản phẩm “secondhome”, 
phù hợp cho mọi lựa chọn đầu tư như: 
Townhouse (nhà phố nghỉ dưỡng), Villas 
(biệt thự nghỉ dưỡng), Shophouse (nhà phố 
thương mại), Golf Villas (biệt thự nằm trong 
sân golf)… 

Cách Thành phố Hồ Chí Minh 1 giờ 40 
phút qua cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và 
cách sân bay Phan Thiết 20 phút, 
NovaWorld Phan Thiet đang là tâm điểm của 
các nhà đầu tư hiện nay bởi tiềm năng sinh 
lời của dự án và gói đầu tư second home 
siêu an toàn 1 lời 1. 

Thu Giang //  
https://giaoduc.net.vn.- 2020  

(ngày 25 tháng 9) 

https://giaoduc.net.vn/thong-tin-can-
biet/second-home-phan-thiet-kenh-dau-tu-

sinh-loi-chac-chan-post212596.gd

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

LẦU ÔNG HOÀNG ĐÓ… 

ôi thật sự ngạc nhiên khi được một “thổ 
địa” dẫn đi ngang qua dốc Ông Hoàng 
và kể nhiều câu chuyện liên quan đến 

Lầu Ông Hoàng. Quả thật, đến Bình Thuận 
nhiều lần, thậm chí ghé thăm tháp Pô-sah-nưi 
dưới chân nhưng lại chưa lên đến Lầu Ông 
Hoàng lần nào. Đây có lẽ là một may mắn mới 
được bổ sung nhờ anh “thổ địa”. 

Ghi dấu chuyện tình  

Đứng tại vị trí Lầu Ông Hoàng (đồi Bà Nài) 
ở phường Phú Hài, Tp. Phan Thiết, chúng tôi 
có thể ngắm toàn cảnh không gian khu vực 
biển trước mặt và đồi Bà Nài thơ mộng. Đây 
cũng là một trong những điểm hiếm hoi mà du 

khách có thể ngắm bình minh và hoàng hôn 
tuyệt đẹp. Theo như anh bạn đi cùng, dốc Ông 
Hoàng và đồi Bà Nài là nơi ngắm mặt trăng 
tuyệt đẹp. Chính vì thế, Hàn Mặc Tử đã dắt 
Mộng Cầm đi dạo rất nhiều nơi đây, từ đó cho 
ra đời những áng thơ tình bất hủ. 

Dốc và Lầu Ông Hoàng ghi dấu cuộc tình 
lãng mạn của Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm. Đó 
là một câu chuyện đẹp nhưng cũng đầy trắc 
trở, kéo dài khoảng 1,5 năm. Lần cuối Hàn 
Mặc Tử đến đây cũng là lần cuối cùng gặp 
được Mộng Cầm. Bởi sau lần chia tay ở đây, 
Hàn quay trở lại Huế, rồi vào Quy Nhơn. Tiếp 

T 

https://giaoduc.net.vn/thong-tin-can-biet/second-home-phan-thiet-kenh-dau-tu-sinh-loi-chac-chan-post212596.gd
https://giaoduc.net.vn/thong-tin-can-biet/second-home-phan-thiet-kenh-dau-tu-sinh-loi-chac-chan-post212596.gd
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đó, Hàn vào điều trị bệnh phong ở Tuy Hòa 
cho đến lúc qua đời. 

Lầu Ông Hoàng chỉ còn là phế tích   

Từ Lầu Ông Hoàng và đặc biệt với Mộng 
Cầm, Hàn Mặc Tử đã sáng tác nhiều bài thơ 
lay động lòng người. Điển hình nhất là bài 
“Phan Thiết! Phan Thiết!”: “Ta lang thang tìm 
tới chốn lầu trăng. Lầu Ông Hoàng, người 
thiên hạ đồn vang. Nơi đã khóc, đã yêu thương 
da diết. Ơi trời ôi! Là Phan Thiết! Phan 
Thiết….Trăng vàng ngọc, trăng ân tình chưa 
phỉ! Ta nhìn trăng, khôn xiết ngậm ngùi trăng”.  

 

Từ hơi thở của câu chuyện tình và những áng 
thơ của Hàn cũng đã được nhạc sĩ Trần Thiện 
Thanh viết nên bản nhạc nổi tiếng “Chuyện 
tình Hàn Mặc Tử”. Trong đó, có đoạn: “Đường 
lên dốc đá nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện 
xưa. Lầu ông Hoàng đó thủa nào chân Hàn 
Mặc Tử đã qua. Ánh trăng treo nghiêng 
nghiêng, bờ cát dài thêm hoang vắng…”. 

Ông Hoàng là ai?  

Theo thông tin từ BQL Di tích tại Lầu Ông 
Hoàng, đây là khu thắng cảnh và di tích gắn 
liền với nhiều sự kiện lịch sử. Từ năm 1910 – 
1911, công chức Pháp tên là De Montpensier 
khởi công xây dựng biệt thự để làm nơi nghỉ 
dưỡng mỗi khi ông đến Phan Thiết để du lịch 
và săn bắn. Lầu Ông Hoàng được xây dựng 
trên đồi Bà Nài với 13 phòng, đồng thời có máy 
phát điện và hồ chứa nước ngầm (nước mưa) 
rất hiện đại. Sau khi biệt thự xây xong, người 
dân Phan Thiết quen gọi là Lầu Ông Hoàng từ 
đó. Đến năm 1017, De Montpensier bán lại 
dinh thự này cho Prasetts, một chủ khách sạn 
người Pháp. Về sau, vua Bảo Đại mua lại nên 
vì thế có người gọi là Lầu Ông Hoàng Bảo Đại. 

Đường vào Tháp Pô-sah-nưi và Lầu Ông Hoàng 

Năm 1930 – 1935, địa danh này cũng là nơi 
nhà thơ Hàn Mặc Tử và nữ sĩ Mộng Cầm đến 
ngắm trăng và sáng tác thơ. Năm 1946, thực 
dân Pháp xây dựng khu đồn bót bên cạnh Lầu 
Ông Hoàng nhằm bảo vệ tuyến đường từ 
Phan Thiết đi Mũi Né (nay là đường Nguyễn 
Thông). 

Đến năm 1947, một tiểu đội thuộc Đại đội 
Hoàng Hoa Thám cải trang sĩ quan Pháp và 
lính tập kích tiêu diệt hoàn toàn đồn, diệt và 
bắt 35 tên lính Pháp, thu toàn bộ vũ khí, trong 
đó có khẩu đại liên Vicker. Trong kháng chiến 
chống Pháp, biệt thự Lầu Ông Hoàng đã bị 
hủy hoại hoàn toàn. 

Ngày nay, con đường từ Phan Thiết đi Mũi 
Né đã mở rộng, đổi thành tên đường Nguyễn 
Thông khang trang và sạch đẹp. Dốc Lầu Ông 
Hoàng cũng thoai thoải, tạo cho khách lãng du 
ngang qua một chút dư âm về những chứng 
tích lịch sử đã qua. 

Thanh Tùng // 
 http://baodulich.net.vn.- 2020 

 (ngày 28 tháng 9) 

http://baodulich.net.vn/Lau-Ong-Hoang-do-
13-24220.html

http://baodulich.net.vn/Lau-Ong-Hoang-do-13-24220.html
http://baodulich.net.vn/Lau-Ong-Hoang-do-13-24220.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 9 năm 2020                           __             -69- 
 

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

VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 

 

1. 9 huyện thị Bình Thuận trả tăng giờ cho giáo viên, sao Phan Thiết lại ngoại lệ? / phan 

tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 2020 (ngày 10 tháng 9) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/9-huyen-thi-binh-thuan-tra-tang-gio-cho-giao-

vien-sao-phan-thiet-lai-ngoai-le-post212272.gd  

2. Ai liên quan đến cựu viên chức ở Bình Thuận lừa đảo 37 tỉ? / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2020 (ngày 15 tháng 9) 

https://plo.vn/phap-luat/ai-lien-quan-den-cuu-vien-chuc-o-binh-thuan-lua-dao-37-ti-

938549.html 

3. Bắt đối tượng đâm chết bạn trong tiệc sinh nhật / Ngọc An // https://congly.vn.- 2020 

(ngày 28 tháng 9) 

https://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-doi-tuong-dam-chet-ban-trong-tiec-sinh-nhat-

361800.html 

4. Bắt 'hotgirl' vận chuyển ma túy ra đảo Phú Quý / PN // https://plo.vn.- 2020 (ngày 28 

tháng 9) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-hotgirl-van-chuyen-ma-tuy-ra-dao-phu-quy-

940828.html 

5. Bắt quả tang đối tượng bán lẻ ma túy với số lượng lớn / Trung Thành //  

https://www.bienphong.com.vn.- 2020 (ngày 13 tháng 9) 

https://www.bienphong.com.vn/bat-qua-tang-doi-tuong-ban-le-ma-tuy-voi-so-luong-

lon-post433060.html 

6. Bình Thuận: Ai đứng sau che chắn cho Công ty Thuận Phong? / Phạm Hiếu // 

https://nongnghiep.vn.- 2020 (ngày 23 tháng 9) 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-ai-dung-sau-che-chan-cho-cong-ty-thuan-phong-

d273726.html 

7. Bình Thuận: Báo động khai thác cát gây sạt lở sông La Ngà / Phạm Hiếu // 

https://nongnghiep.vn.- 2020 (ngày 23 tháng 9) 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-bao-dong-khai-thac-cat-gay-sat-lo-song-la-nga-

d273705.html 

8. Bình Thuận: CSGT cấp huyện được xử lý trên quốc lộ / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2020 (ngày 29 tháng 9) 

https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-csgt-cap-huyen-duoc-xu-ly-tren-quoc-lo-

940958.html 

9. Bình Thuận: Hãi hùng xe đầu kéo tông sập cửa hàng trên QL1 / Phong Vũ // 

https://www.atgt.vn.- 2020 (ngày 14 tháng 9) 

https://www.atgt.vn/binh-thuan-hai-hung-xe-dau-keo-tong-sap-cua-hang-tren-ql1-

d479218.html 

10. Bình Thuận: Kẻ sát hại sư thầy và Phật tử bị tuyên án tử hình / Ý Thảo // 

https://giaoducthoidai.vn.- 2020 (ngày 18 tháng 9) 

https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/binh-thuan-ke-sat-hai-su-thay-va-phat-tu-bi-

tuyen-an-tu-hinh-YmxvIbdGg.html 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/9-huyen-thi-binh-thuan-tra-tang-gio-cho-giao-vien-sao-phan-thiet-lai-ngoai-le-post212272.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/9-huyen-thi-binh-thuan-tra-tang-gio-cho-giao-vien-sao-phan-thiet-lai-ngoai-le-post212272.gd
https://plo.vn/phap-luat/ai-lien-quan-den-cuu-vien-chuc-o-binh-thuan-lua-dao-37-ti-938549.html
https://plo.vn/phap-luat/ai-lien-quan-den-cuu-vien-chuc-o-binh-thuan-lua-dao-37-ti-938549.html
https://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-doi-tuong-dam-chet-ban-trong-tiec-sinh-nhat-361800.html
https://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-doi-tuong-dam-chet-ban-trong-tiec-sinh-nhat-361800.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-hotgirl-van-chuyen-ma-tuy-ra-dao-phu-quy-940828.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-hotgirl-van-chuyen-ma-tuy-ra-dao-phu-quy-940828.html
https://www.bienphong.com.vn/bat-qua-tang-doi-tuong-ban-le-ma-tuy-voi-so-luong-lon-post433060.html
https://www.bienphong.com.vn/bat-qua-tang-doi-tuong-ban-le-ma-tuy-voi-so-luong-lon-post433060.html
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11. Bình Thuận kỷ luật 20 đảng viên sai phạm về tài chính, đất đai / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2020 (ngày 28 tháng 9) 

https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-ky-luat-20-dang-vien-sai-pham-ve-tai-chinh-dat-dai-

940844.html 

12. Bình Thuận: 1 người Nga trầm cảm đốt nhà người cưu mang mình / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2020 (ngày 3 tháng 9) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-1-nguoi-nga-tram-cam-dot-nha-nguoi-cuu-mang-

minh-936211.html 

13. Bình Thuận: Phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ / Ý Thảo // 

https://giaoducthoidai.vn.- 2020 (ngày 23 tháng 9) 

https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/binh-thuan-phat-hien-nguoi-dan-ong-chet-trong-

tu-the-treo-co-ZsiwJjdMg.html 

14. Bình Thuận: Sở Giao thông vận tải bị thu hồi hơn 700 triệu đồng / Ngọc Hiếu // 

https://www.phapluatplus.vn.- 2020 (ngày 19 tháng 9) 

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/binh-thuan-so-giao-thong-van-tai-bi-

thu-hoi-hon-700-trieu-dong-d135616.html 

15. Bình Thuận: Tin “cò” mà mua phải đất công cộng do nhà nước quản lý / Minh Trường 

// https://baophapluat.vn.- 2020 (ngày 17 tháng 9) 

https://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/binh-thuan-tin-co-ma-mua-phai-dat-cong-

cong-do-nha-nuoc-quan-ly-543483.html 
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