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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI TỈNH BÌNH THUẬN 

hực hiện chương trình công tác năm 
2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương 
các Chương trình mục tiêu quốc gia 

(MTQG), trong hai ngày 19 và 20-11, Đoàn 
công tác liên ngành do Bộ Quốc phòng chủ 
trì tiếp tục kiểm tra kết quả thực hiện các 
chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới và giảm nghèo bền vững năm 2020 tại 
tỉnh Bình Thuận. 

Tham gia đoàn có đại diện các Bộ: Kế 
hoạch và đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội 
cùng các cơ quan chức năng Bộ Quốc 
phòng. 

Theo báo cáo đánh giá công tác thực hiện 
các chương trình MTQG năm 2020 và cả 
giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bình Thuận, 
chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới của tỉnh Bình Thuận được tập trung chỉ 
đạo đạt kết quả tích cực; tổng vốn huy động 
thực hiện Chương trình nông thôn mới giai 
đoạn 2016 - 2020 ước đạt 28.648 tỷ đồng. 
Ước năm 2020, toàn tỉnh có 65/93 xã (69,9% 
số xã) đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 17 xã 
theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra (48 
xã) và vượt 15 xã so với chỉ tiêu Thủ tướng 
Chính phủ giao. Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững được thực hiện có 
hiệu quả; hộ nghèo và các đối tượng yếu thế 
trong xã hội được thụ hưởng các chính sách 
hỗ trợ đầy đủ, kịp thời; nhiều mô hình giảm 
nghèo được phổ biến và nhân rộng, góp 
phần cải thiện thu nhập, đời sống của người 
nghèo.  

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê 
Tuấn Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận tiếp thu, giải trình thêm các kiến nghị 
của Đoàn Kiểm tra và chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn hoàn thiện báo cáo, gửi về Bộ 
Quốc phòng trong thời gian sớm nhất. Giao 
các sở nghiêm túc triển khai thực hiện các 
kiến nghị của Đoàn Kiểm tra và tham mưu 

giúp UBND tỉnh trong việc triển khai các 
Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh. 

Đoàn công tác liên ngành do Bộ Quốc phòng chủ trì 
làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. 

Kết luận buổi làm việc, thay mặt đoàn 
công tác, thừa ủy quyền Thủ trưởng Bộ 
Quốc phòng, Đại tá Phạm Toàn Thắng đánh 
giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh với đầy 
đủ các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm 
tra. Đồng thời đề nghị, trên cơ sở những kết 
quả đã đạt được, lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan 
tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực, 
chủ động thực hiện các chủ trương, chính 
sách pháp luật về Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền 
vững; xây dựng kế hoạch với lộ trình, bước 
đi, giải pháp cụ thể trên địa bàn, đảm bảo 
phù hợp với mục tiêu, nội dung của chương 
trình trong giai đoạn tiếp theo. 

Mô hình hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo đạt hiệu quả 
cao trên địa bàn thôn Danh Hiệp, xã Thuận Hòa, 
huyện Hàm Thuận Bắc.  

T 
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Cùng với đó, Ban Chỉ đạo các Chương 
trình MTQG của tỉnh cần rà soát các cơ chế, 
chính sách thích hợp và đủ mạnh để huy 
động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp, đào 
tạo nhân lực đầu tư vào địa bàn nông thôn, 
phát triển sản xuất kinh doanh trong nông 
nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; tăng cường 
các giải pháp; lồng ghép các nguồn lực để 
bảo đảm hỗ trợ các xã nghèo, xã đặc biệt 
khó khăn, khu vực đồng bào dân tộc thiểu 
số  trong phát triển kinh tế, xóa nghèo bền 
vững... góp phần ổn định tình hình xã hội, 
tăng cường đảm bảo an ninh biên giới quốc 
gia. 

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban Chỉ 
đạo các Chương trình MTQG tỉnh Bình 
Thuận cũng như một số sở, ngành liên quan, 
đoàn kiểm tra sẽ tiếp thu tổng hợp và báo 
cáo Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết 
định. 

Kim Anh // https://www.qdnd.vn.- 2020 
(ngày 20 tháng 11) 

https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ban-
chi-dao-trung-uong-kiem-tra-ket-qua-thuc-
hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-

tai-tinh-binh-thuan-644354

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

CÔNG AN BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG CÁN BỘ VỀ TUYẾN DƯỚI  

gày 3/11, Công an tỉnh Bình Thuận 
đã tổ chức lễ công bố quyết định của 
Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng 

cường cán bộ về Công an cấp huyện. 

Theo đó, đợt này có 145 cán bộ chiến sĩ 
được tăng cường về Công an cấp huyện 
trong đó, có 132 cán bộ, chiến sĩ đang công 
tác tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh và 13 
học viên vừa tốt nghiệp tại các trường Công 
an nhân dân. 

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an Bình Thuận 
trao quyết định điều động cho cán bộ tăng cường cấp 
huyện 

Việc tăng cường cán bộ, chiến sĩ của 
Công an tỉnh Bình Thuận về công tác tại 
Công an cấp huyện nhằm đảm bảo tỷ lệ biên 
chế ở 3 cấp Công an theo chủ trương của 
Bộ Công an. Qua đó, xây dựng Công an cấp 
huyện vững mạnh toàn diện và Công an cấp 
xã, thị trấn chính quy sát cơ sở. Từ đó, lực 
lượng Công an sẽ thực hiện tốt hơn, hiệu 

quả hơn công tác đảm bảo an ninh trật tự tại 
địa phương. 

Đại tá Trần Văn Toản biểu dương tinh thần"vì nhân 
dân phục vụ" của các cán bộ được điều động 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn 
Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã 
ghi nhận và biểu dương tinh thần tự nguyện 
vượt qua khó khăn, “vì nhân dân phục vụ” 
của 145 cán bộ, chiến sĩ được điều động đợt 
này. Qua đó, đồng chí cũng đề nghị các cán 
bộ, chiến sĩ được điều động phải không 
ngừng học tập, nâng cao kiến thức chính trị, 
pháp luật, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao công tác đảm bảo an ninh trật 
tự của lực lượng Công an trong giai đoạn 
hiện nay. 

Như Ý // http://cand.com.vn.- 2020 
(ngày 4 tháng 11) 

http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-
cand/cong-an-binh-thuan-tang-cuong-can-

bo-ve-tuyen-duoi-618411/ 

N 

https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ban-chi-dao-trung-uong-kiem-tra-ket-qua-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tai-tinh-binh-thuan-644354
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ban-chi-dao-trung-uong-kiem-tra-ket-qua-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tai-tinh-binh-thuan-644354
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ban-chi-dao-trung-uong-kiem-tra-ket-qua-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tai-tinh-binh-thuan-644354
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ban-chi-dao-trung-uong-kiem-tra-ket-qua-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tai-tinh-binh-thuan-644354
http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-binh-thuan-tang-cuong-can-bo-ve-tuyen-duoi-618411/
http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-binh-thuan-tang-cuong-can-bo-ve-tuyen-duoi-618411/
http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-binh-thuan-tang-cuong-can-bo-ve-tuyen-duoi-618411/
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CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 
“DÂN VẬN KHÉO”  

hiều 18/11, Đảng ủy Công an tỉnh 
Bình Thuận đã tổ chức hội nghị tổng 
kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” 

trong lực lượng CAND giai đoạn 2017 – 
2020 và 10 năm thực hiện Quy chế công tác 
dân vận của lực lượng Công an Bình Thuận 
giai đoạn 2011-2020. 

Trong những năm qua, thông qua thực 
hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, ý 
thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân 
dân của cán bộ đảng viên trong lực lực 
lượng Công an Bình Thuận được nâng lên, 
góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả 
trên các mặt công tác; công tác cải cách thủ 
tục hành chính, kịp thời giải quyết khiếu nại, 
tố cáo của công dân; công tác xã hội từ thiện 
được quan tâm thực hiện thường xuyên, đạt 
hiệu quả, đã góp phần cùng các cấp, các 
ngành thực hiện tốt chủ trương an sinh xã 
hội và xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng 
Công an Bình Thuận. 

Những tập thể cá nhân "dân vận khéo" nhận giấy 
khen của Giám đốc Công an tỉnh tại hôi nghị tổng kết 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn 
Minh Tân, Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy 
đã ghi nhận và biểu dương những kết quả 

đã đạt được về công tác dân vận trong lực 
lượng Công an tỉnh thời gian qua. Đồng thời 
yêu cầu lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục 
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong 
nhận thức, hành động về công tác dân vận 
của các cấp ủy đảng và cán bộ, chiến sĩ 
trong toàn lực lượng.  

Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, gắn 
công tác này với xây dựng Đảng, xây dựng 
cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tiếp 
tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong 
trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng 
Công an. Đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai 
trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; 
nâng cao tính tự giác của cán bộ, chiến sỹ 
trong thực thi công vụ, thực hiện công tác 
dân vận, cũng như về trách nhiệm phục vụ 
nhân dân.  

Để ghi nhận những kết quả đạt được, tại 
Hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận 
tặng giấy khen cho 40 tập thể và 33 cá nhân 
về thành tích xuất sắc trong phong trào thi 
đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 và 
10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận 
của lực lượng Công an Bình Thuận giai 
đoạn 2011-2020. 

Như Ý - Văn Hào // 
http://cand.com.vn.- 2020  

(ngày 18 tháng 11) 

http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-
cand/cong-an-tinh-binh-thuan-tong-ket-

phong-trao-thi-dua-dan-van-kheo-620291/

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

QUÂN KHU 7 KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÂN SỰ, 
QUỐC PHÒNG NĂM 2020 CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 12/11, đoàn công tác của Bộ Tư 
lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng 
Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh – 

Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng 
đoàn đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm 
vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 của Bộ 
Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Thuận. 

Tham gia đoàn kiểm tra có Đại tá Nguyễn 
Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân 
khu cùng thủ trưởng các cơ quan Quân khu. 

Đoàn công tác chọn Ban CHQS huyện 
Tuy Phong và cơ quan Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận để kiểm tra. Qua kiểm tra cho thấy, 
thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 

C 

N 

http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tinh-binh-thuan-tong-ket-phong-trao-thi-dua-dan-van-kheo-620291/
http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tinh-binh-thuan-tong-ket-phong-trao-thi-dua-dan-van-kheo-620291/
http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tinh-binh-thuan-tong-ket-phong-trao-thi-dua-dan-van-kheo-620291/
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luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho 
Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh 
ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo thực 
hiện tốt mọi mặt nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục 
quốc phòng và an ninh. Cụ thể, Bộ CHQS 
tỉnh thường xuyên duy trì nghiêm chế độ 
trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo vệ an 
toàn các cao điểm, các sự kiện chính trị diễn 
ra trên địa bàn; đặc biệt phối hợp bảo vệ an 
toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần 
thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như chủ 
động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu 
nạn và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

Đoàn công tác tham quan Công ty nhiệt điện Vĩnh 
Tân 2. 

Thiếu tướng Đặng Văn Hùng quán triệt nội dung kiểm 
tra tại Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận. 

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh cũng triển 
khai kế hoạch phối hợp hiệp đồng bảo vệ an 
toàn diễn tập chiến thuật phòng ngự bờ biển 
có bắn đạn thật của Sư đoàn 302; chỉ đạo 
luyện tập Chỉ huy – Tham mưu 1 bên 1 cấp 
của các địa phương và tổ chức diễn tập Chỉ 
huy – Cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ có 
sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn với quân số tham gia hơn 400 đồng chí; 
diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có sử 
dụng thuốc nổ cho các đơn vị theo chương 

trình huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối 
về người và vũ khí trang bị,… Cán bộ, chiến 
sĩ duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, 
chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà 
nước. 

Thượng tá Trần Hữu Nhân, Phó Chỉ huy trưởng - 
Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận báo cáo 
những kết quả đạt được với đoàn công tác. 

Các đại biểu tham dự kiểm tra. 

Đoàn công tác kiểm tra khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh 

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính 
trị được triển khai kịp thời, hiệu quả. Nổi bật, 
Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện hiệu quả các mô 
hình kết hợp làm tốt công tác dân vận trên 
địa bàn; khánh thành, bàn giao công trình 
sinh hoạt văn hoá, thể dục thể thao kết hợp 
làm đường nông thôn cho đồng bào tôn giáo 
với số tiền gần 2 tỷ đồng; các tổ chức quần 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 11 năm 2020                                       -7- 
 

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

chúng luôn phát huy tốt vai trò xung kích, 
sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 
ở từng cơ quan, đơn vị… 

Công tác Hậu cần – Kỹ thuật có nhiều 
chuyển biến rõ rệt, bảo đảm kịp thời, đầy đủ 
cho lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện các 
nhiệm vụ SSCĐ thường xuyên và đột xuất. 

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Đặng Văn 
Hùng, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng 
Quân khu ghi nhận, đánh giá cao những kết 
quả đạt được của LLVT tỉnh Bình Thuận 
trong thời gian qua. Trong thời gian tới, các 
cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh cần làm tốt 
hơn nữa tất cả các mặt công tác; chủ động 
tham mưu, phối hợp với địa phương làm tốt 
công tác dân vận, gắn kết thân thiện với 
đồng bào tôn giáo; tiếp tục xây dựng các kế 
hoạch, phương án SSCĐ đồng thời triển 
khai, nắm tình hình toàn diện có trọng tâm, 
trọng điểm trong từng giai đoạn; làm tốt hơn 

nữa công tác giáo dục tuyên truyền, công tác 
tư tưởng trong quản lý giáo dục bộ đội, lực 
lượng dân quân tự vệ; tích cực tăng gia sản 
xuất kết hợp đầu tư xây dựng, củng cố, sửa 
chữa công trình doanh trại, cảnh quan môi 
trường xanh – sạch – đẹp góp phần nâng 
cao đời sống bộ đội và dân quân thường 
trực các xã, thị trấn; thực hiện hiệu quả công 
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và 
hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội trên 
địa bàn… 

Nguyễn Hoàng // 
https://baoquankhu7.vn.- 2020 

 (ngày 13 tháng 11) 

https://baoquankhu7.vn/quan-khu-7-
kiem-tra-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-quan-
su-quoc-phong-nam-2020-cua-bo-chi-huy-

quan-su-tinh-binh-thuan-490934564-
0020292s38810gs

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

QUÂN KHU KIỂM TRA KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 
TẠI TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 13 tháng 11, Đoàn cán bộ Quân 
khu 7 do Thượng tá Lê Long Hải, Chủ 
nhiệm Quân y Quân khu làm trưởng 

đoàn kiểm tra khám sức khỏe nghĩa vụ quân 
sự tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 

Sau khi nghe báo cáo công tác tuyển 
quân năm 2021 của Hội đồng nghĩa vụ quân 
sự huyện và kiểm tra thực tế điểm khám sức 
khỏe nghĩa vụ quân sự của cấp huyện tại xã 
Nam Chính, Thượng tá Lê Long Hải đánh 
giá cao công tác tuyển chọn, gọi công dân 
nhập ngũ 2021, cấp ủy chính quyền, Hội 
đồng NVQS các cấp chủ động quán triệt, 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực 
hiện tốt các bước theo quy trình công tác 
tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Chỉ đạo 
Hội đồng khám bệnh triển khai thực hiện 
nghiêm túc, khép kính, chặt chẽ, khách quan 
đúng quy định góp phần tuyển chọn được 
những công dân có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, 
văn hóa, đạo đức phẩm chất chính trị, đồng 
thời Chủ nhiệm Quân y Quân khu đề nghị 
Hội đồng NVQS huyện tiếp tục bổ sung, điều 
chỉnh, khắc phục những mặt còn hạn chế để 

công tác khám sức khỏe NVQS đạt chỉ tiêu 
hoàn thành nhiệm vụ giao quân năm 2021. 

Thượng tá Lê Long Hải kiểm tra điểm khám bệnh 
NVQS tại xã Nam Chính. 

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

 (ngày 13 tháng 11) 

https://baoquankhu7.vn/quan-khu-kiem-
tra-kham-suc-khoe-nghia-vu-quan-su-tai-

tinh-binh-thuan--1515720306-
0020298s34010gs

 

N 

https://baoquankhu7.vn/quan-khu-7-kiem-tra-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-nam-2020-cua-bo-chi-huy-quan-su-tinh-binh-thuan-490934564-0020292s38810gs
https://baoquankhu7.vn/quan-khu-7-kiem-tra-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-nam-2020-cua-bo-chi-huy-quan-su-tinh-binh-thuan-490934564-0020292s38810gs
https://baoquankhu7.vn/quan-khu-7-kiem-tra-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-nam-2020-cua-bo-chi-huy-quan-su-tinh-binh-thuan-490934564-0020292s38810gs
https://baoquankhu7.vn/quan-khu-7-kiem-tra-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-nam-2020-cua-bo-chi-huy-quan-su-tinh-binh-thuan-490934564-0020292s38810gs
https://baoquankhu7.vn/quan-khu-7-kiem-tra-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-nam-2020-cua-bo-chi-huy-quan-su-tinh-binh-thuan-490934564-0020292s38810gs
https://baoquankhu7.vn/quan-khu-kiem-tra-kham-suc-khoe-nghia-vu-quan-su-tai-tinh-binh-thuan--1515720306-0020298s34010gs
https://baoquankhu7.vn/quan-khu-kiem-tra-kham-suc-khoe-nghia-vu-quan-su-tai-tinh-binh-thuan--1515720306-0020298s34010gs
https://baoquankhu7.vn/quan-khu-kiem-tra-kham-suc-khoe-nghia-vu-quan-su-tai-tinh-binh-thuan--1515720306-0020298s34010gs
https://baoquankhu7.vn/quan-khu-kiem-tra-kham-suc-khoe-nghia-vu-quan-su-tai-tinh-binh-thuan--1515720306-0020298s34010gs


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 11 năm 2020                                       -8- 
 

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

SƯ ĐOÀN 302 DIỄN TẬP BẮN ĐẠN THẬT 

ại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, 
Sư đoàn 302 tổ chức diễn tập chiến 
thuật cấp Tiểu đoàn bộ binh có bắn 

đạn thật với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh 
phòng ngự bờ biển” với sự tham gia phối 
thuộc của lực lượng dân quân Thành phố Hồ 
Chí Minh và đại đội pháo 105mm tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 

Các đại biểu theo dõi, chỉ đạo, tham quan 
diễn tập 

Khẩu đội SPG-9 chiếm lĩnh trận địa 

Khai hỏa tiêu diệt mục tiêu 

Bộ binh vận động đánh địch đột nhập 

Sẵn sàng chiến đấu 

Hỏa lực B41 tiêu diệt địch 

Chiến sĩ dũng cảm chiến đấu tiêu diệt địch đột nhập 

T 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 11 năm 2020                                       -9- 
 

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

Cứu thương chiến trường 

Các đơn vị hoàn thành diễn tập 

 Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phụ trách Tư 
lệnh Quân khu 7 biểu dương các lực lượng tham gia 
diễn tập 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tặng quà cho các 
đơn vị tham gia diễn tập 

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phụ trách Tư 
lệnh Quân khu 7 chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Trung 
đoàn 88 hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.  

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

 (ngày 10 tháng 11) 

https://baoquankhu7.vn/su-doan-302-
dien-tap-ban-dan-that--1869526660-

0020264s35010gs

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

TÂN BÍ THƯ NHẬN NHIỆM VỤ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH 

ảng ủy Quân sự tỉnh Bình Thuận vừa 
tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí 
thư Đảng ủy Quân sự tỉnh giữa đồng 

chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh 
ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh 
Bình Thuận, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đồng 
chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tại hội nghị, Đại tá Ngô Minh Lực, Phó Bí 
thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, 
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình 

Thuận đã thông qua dự thảo biên bản bàn 
giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. 

Đại diện Đảng ủy Quân sự Tỉnh Bình Thuận chúc mừng 
đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng và đồng chí Dương Văn An. 

Đ 

https://baoquankhu7.vn/su-doan-302-dien-tap-ban-dan-that--1869526660-0020264s35010gs
https://baoquankhu7.vn/su-doan-302-dien-tap-ban-dan-that--1869526660-0020264s35010gs
https://baoquankhu7.vn/su-doan-302-dien-tap-ban-dan-that--1869526660-0020264s35010gs


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 11 năm 2020                                       -10- 
 

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

Trong đó, bao gồm nội dung về việc thực 
hiện nhiệm vụ, những kết quả nổi bật trong 
nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Quân sự 
tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp 
tục thực hiện trong thời gian tới như: thông 
qua Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển 
khai Đề án nâng cao khả năng phòng thủ 
đảo Phú Quý, xin chủ trương triển khai thực 
hiện Đề án xây dựng Hải đội dân quân 
thường trực, đề án xây dựng lực lượng 
chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị đang 
làm việc tại các khu công nghiệp; chỉ đạo giải 
quyết dứt điểm các vị trí bị chồng lấn, lấn 
chiếm đất quốc phòng; tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng trong 
Đảng bộ Quân sự tỉnh; tuyên truyền, quán 
triệt nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, đặc 
biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu, 
Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025…  

Theo đó, đồng chí Dương Văn An, Bí thư 
Tỉnh ủy Bình Thuận nhận nhiệm vụ Bí thư 
Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 
và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm 
vụ quân sự, quốc phòng địa phương và hoạt 
động công tác Đảng, công tác chính trị của 
lực lượng vũ trang tỉnh, các tổ chức đảng 
thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh vững mạnh 
toàn diện; 

Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình 
Thuận phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính 
quyền các huyện, thị xã, thành phố, các sở, 

ban ngành về xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn 
với thế trận an ninh nhân dân và thế trận 
biên phòng toàn dân vững chắc. 

* Trước đó, chiều 15/10/2020, Hội nghị 
Ban Chấp hành Tỉnh ủy Bình Thuận, khóa 
XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu đồng chí 
Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 
XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 giữ chức vụ Bí 
thư Tỉnh ủy Bình Thuận khóa XIV, nhiệm kỳ 
2020-2025. 

Đồng chí Dương Văn An sinh ngày 
15/2/1971, quê quán xã Phú Hồ, huyện Phú 
Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; trình độ Tiến sĩ 
Kinh tế; đồng chí từng đảm nhiệm các chức 
vụ: Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế; Bí thư 
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, 
kiêm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban 
Quốc gia về thanh niên Việt Nam; từ tháng 
3/2014 đồng chí được Ban Bí thư trung 
ương Đảng luân chuyển, chỉ định tham gia 
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ 
chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, khóa 
XII, nhiệm kỳ 2010-2015; tái cử chức vụ Phó 
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận khóa XIII, nhiệm 
kỳ 2015 – 2020./. 

// http://baochinhphu.vn.- 2020 
 (ngày 8 tháng 11) 

http://baochinhphu.vn/nhan-su/tan-bi-thu-
tinh-uy-nhan-nhiem-vu-bi-thu-dang-uy-

quan-su-tinh/413342.vgp 

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

THÊM KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM CÔNG TÁC HỘI 

ội thi “Nữ quân nhân thanh lịch” năm 
2020 do Quân khu 7 tổ chức đã khép 
lại, song dư âm hào hứng, sôi nổi mà 

không kém phần sâu sắc vẫn vẹn nguyên 
trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ. Qua hội 
thi đã góp phần bồi dưỡng nâng cao trình 
độ, kiến thức, kỹ năng công tác hội, xây 
dựng gia đình hạnh phúc... 

Tỏa sáng nét đẹp nữ quân nhân 
Là đơn vị khai màn hội thi, Hội Phụ nữ 

(HPN) Sư đoàn 5 đã có màn giới thiệu ấn 
tượng khái quát đặc điểm, nhiệm vụ cùng 
những mô hình hoạt động hiệu quả của phụ 
nữ sư đoàn, thu hút sự chú ý của đông đảo 

khán giả thông qua màn đối đáp vui nhộn, 
hài hước của các "táo quân". Ngoài thực 
hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các hội viên 
phụ nữ còn có nhiều hoạt động có ý nghĩa 
như: Nấu nước uống phục vụ bộ đội trên 
thao trường kết hợp tổ chức giao lưu văn 
hóa, văn nghệ để động viên tinh thần cán bộ, 
chiến sĩ; tiết kiệm giúp nhau cùng vượt khó... 

Không riêng HPN Sư đoàn 5, qua theo dõi 
tất cả 19 đội đến từ các HPN LLVT Quân khu 
7 đều mang lại cho khán giả nhiều cung bậc 
cảm xúc qua các phần thi: Chào hỏi, năng 
khiếu, thời trang, ứng xử. Theo đánh giá của 
Ban tổ chức, các phần thi đều được các đội 

H 

http://baochinhphu.vn/nhan-su/tan-bi-thu-tinh-uy-nhan-nhiem-vu-bi-thu-dang-uy-quan-su-tinh/413342.vgp
http://baochinhphu.vn/nhan-su/tan-bi-thu-tinh-uy-nhan-nhiem-vu-bi-thu-dang-uy-quan-su-tinh/413342.vgp
http://baochinhphu.vn/nhan-su/tan-bi-thu-tinh-uy-nhan-nhiem-vu-bi-thu-dang-uy-quan-su-tinh/413342.vgp
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chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, công phu 
trong khâu dàn dựng cùng sự phối kết hợp 
nhiều loại hình nghệ thuật, khắc họa nên 
những nét đặc thù về đơn vị và kết quả thực 
hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. 

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính 
ủy Quân khu 7 trao giải tặng các đội đoạt thành tích 
cao tại hội thi. 

Ấn tượng và được đông đảo khán giả đón 
chờ là phần thi thời trang. Ở phần thi này, 
tiết mục của HPN Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
với những trang phục được làm từ vỏ sò, túi 
ni lông mang thông điệp “Hãy cùng chung 
tay bảo vệ môi trường biển”, đồng thời lên 
án những hành động xả rác, chất thải rắn 
gây ô nhiễm môi trường, được Ban giám 
khảo và đông đảo khán giả đánh giá cao. 
Trong khi đó, phần thi thời trang được thiết 
kế từ những chiếc khẩu trang, vỏ chai nước 
rửa tay sát khuẩn của HPN Trường Quân sự 
Quân khu 7 lại phản ánh đậm nét nỗ lực, tinh 
thần đoàn kết của cả cộng đồng cùng chung 
tay quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19... 

Thượng tá Phạm Thị Thu Hương, trợ lý 
phụ nữ Phòng Công tác quần chúng (Cục 
Chính trị, Quân khu 7) cho biết: “Hội thi 
không chỉ tạo điều kiện để cán bộ, hội viên 
phụ nữ có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi 
kinh nghiệm mà còn giúp mỗi cán bộ, hội 
viên nâng cao nhận thức về vai trò công tác 
hội và phong trào phụ nữ ở từng cơ quan, 
đơn vị cũng như làm tốt thiên chức người 
“giữ lửa” trong tổ ấm gia đình”. 

Bồi đắp kỹ năng ứng xử, kinh nghiệm 
công tác hội 

Trước câu hỏi “Phụ nữ thời hiện đại có bị 
áp lực, thách thức nhiều hay không? Đồng 
chí sẽ làm gì để giảm áp lực với bản 

thân?”, đội đến từ HPN Công ty Dệt may 7 
trả lời ngắn gọn: Trong cuộc sống hiện đại, 
những khó khăn và thách thức đặt ra với phụ 
nữ ngày càng nhiều. Lý do, cuộc sống không 
ngừng vận động và bản thân mỗi phụ nữ đều 
phải cố gắng vươn lên, khẳng định mình. 
Như vậy, để vừa làm tròn thiên chức người 
phụ nữ trong gia đình, hoàn thành tốt công 
việc ngoài xã hội thì bản thân phụ nữ phải 
nỗ lực hơn nam giới nhiều lần. Vì vậy, chị 
em phụ nữ thời hiện đại muốn tiến xa hơn 
trong công việc, xây dựng gia đình "no ấm, 
bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" không chỉ 
dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà rất cần 
sự chia sẻ, cảm thông, động viên từ gia đình, 
chồng, con và của xã hội. Theo tôi, để giảm 
áp lực đối với bản thân, trước hết mình phải 
biết chia sẻ với mọi người, giữ thái độ sống 
tích cực và có lối sống lành mạnh... 

đã nhận được sự đánh giá cao của Ban 
giám khảo và sự đồng tình của đông đảo 
khán giả có mặt tại hội trường. Lời nói luôn 
đi đôi với việc làm, thời gian qua, HPN Công 
ty Dệt may 7 đã xây dựng nhiều phong trào, 
mô hình thiết thực trong cán bộ, hội viên, tiêu 
biểu nh 

Nói về hiệu quả hội thi, Thiếu tướng Đỗ 
Văn Bảnh, Phó chính ủy Quân khu 7 đánh 
giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc 
của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các 
cấp cùng sự chuẩn bị tốt về tâm lý, bản lĩnh 
của cán bộ, hội viên phụ nữ trong mỗi đội thi. 
Đây là sân chơi bổ ích, giúp mỗi cán bộ, hội 
viên bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng trong 
giao tiếp, ứng xử, giải quyết các vấn đề 
thường gặp trong hoạt động công tác hội và 
phong trào phụ nữ cũng như trong cuộc 
sống, gia đình. Qua đó, mỗi cán bộ, hội viên 
phụ nữ nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ 
năng trong cuộc sống và trong công tác hội, 
phát huy phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung 
hậu, đảm đang”, hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình hạnh 
phúc. 

Thu Hương / 
 https://www.qdnd.vn.- 2020  

(ngày 13 tháng 11) 
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-

ninh/xay-dung-quan-doi/them-kien-thuc-
kinh-nghiem-cong-tac-hoi-643754 

 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/them-kien-thuc-kinh-nghiem-cong-tac-hoi-643754
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/them-kien-thuc-kinh-nghiem-cong-tac-hoi-643754
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/them-kien-thuc-kinh-nghiem-cong-tac-hoi-643754
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TRƯỞNG CÔNG AN XÃ CÓ NHIỀU CÁCH LÀM SÁNG TẠO 

ừ tốn, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên tính 
cương trực của một cán bộ Công an gần 
dân, luôn lắng nghe dân, bám sát địa 

bàn, xử lý kịp thời các vụ việc, tin báo, giải 
quyết những “điều khó nói”… của dân, Đại úy 
Nguyễn Đức Vinh, Trưởng Công an xã và tập 
thể Công an xã Trà Tân được dân tin, dân yêu, 
do vậy mà anh và đồng đội hoàn thành tốt 
nhiệm vụ ở địa bàn được giao. 

Nơi làm việc của Công an xã Trà Tân, 
huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận khiêm tốn 
“nép mình” bên trụ sở UBND xã nhưng vẫn thể 
hiện được sự uy nghiêm và đặc biệt là rất gần 
gũi. Mở cửa đón chúng tôi là Trưởng Công an 
xã – anh Nguyễn Đức Vinh… “Anh ơi xác nhận 
cái giấy nghỉ hậu sản giúp em…”. “Vợ em thất 
nghiệp từ COVID-19 đợt 1, anh xác nhận lại 
giúp em, hôm trước em làm còn thiếu ngày, 
tháng, năm sinh…”. “Chú ơi cho tôi gặp đồng 
chí Vinh, Trưởng Công an xã…”.  

Liên tục có người dân đến làm các thủ tục 
xác nhận như thế câu chuyện giữa chúng tôi 
với anh Nguyễn Đức Vinh cứ bị gián đoạn. Tuy 
nhiên, nhờ vậy mà chúng tôi nhận ra được sự 
từ tốn, nhẹ nhàng và tỉ mỉ của anh. Anh cười 
và nói với chúng tôi: “Mình là cán bộ, không 
tận tụy với bà con thì sao bà con tin mình!”. 

Đại úy Nguyễn Đức Vinh, Trưởng Công an xã Trà Tân, 
Đức Linh, Bình Thuận (thứ tư, hàng đầu từ trái qua) 
trong lễ tuyên dương điển hình Công an xã năm 2020 
của tỉnh Bình Thuận. 

Vị Trưởng Công an xã không nói nhiều về 
thành tích của cá nhân mình: “Làm gì chẳng 
dựa vào tập thể, không có cá nhân xuất sắc 
nếu tập thể không đoàn kết. Tôi chỉ thay mặt 
anh em nhận phần thưởng của lãnh đạo Công 
an tỉnh trao thôi!”. Đợt vinh danh điển hình tiên 
tiến của Công an tỉnh Bình Thuận vừa qua, 
anh là một trong 20 cá nhân được tuyên 
dương, nhận Bằng khen của Giám đốc Công 
an tỉnh. 

Được tăng cường nhận nhiệm vụ Trưởng 
Công an xã Trà Tân, huyện Đức Linh vào cuối 
2019, Đại úy Nguyễn Đức Vinh, một cử nhân 
luật, cùng tập thể Công an xã Trà Tân ban đầu 
không khỏi bỡ ngỡ. Biết rằng nhiệm vụ khó 
khăn, nhưng vì là cán bộ từng trinh sát bám 
địa bàn, nay lại được cấp trên tin tưởng, nên 
anh quyết tâm làm tốt công việc được giao. 
Lấy tiêu chí “hết việc chứ không hết giờ”, anh 
cùng đồng đội luôn bám trụ, ăn nghỉ tại nơi làm 
việc dù nơi làm việc cách nhà không xa. Mọi 
việc trong gia đình, anh giao phó cho vợ, một 
cô giáo quán xuyến. “Nếu không có hậu 
phương vững chắc, em cũng không thể làm tốt 
công việc mà lãnh đạo tin tương giao cho…!”, 
anh bảo.  

Trong công việc hàng ngày, anh và đồng 
đội luôn biết dựa vào các đoàn thể như: Hội 
Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc 
xã… xây dựng “Chương trình hành động”. 
Luôn xem công tác dân vận là nòng cốt, anh 
cùng tập thể Công an xã có nhiều sáng kiến, 
tham mưu, tuyên truyền vận động nhân dân 
đóng góp xây dựng mô hình “Camera ánh 
sáng an ninh” trên địa bàn với 5 trụ điện năng 
lượng mặt trời, lắp đặt 18 camera trên địa bàn 
4 thôn trong xã. 

Ai cũng nhớ, trước khi anh Vinh về nhận 
nhiệm vụ, tình hình ANTT trên địa bàn xã Trà 
Tân khá phức tạp, tình hình trộm cắp, cờ bạc, 
ma túy, sử dụng trái phép vật liệu nổ, vũ khí 
thô sơ vẫn xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, chỉ 
sau một thời gian ngắn, bằng cách làm và sự 
nhiệt huyết của anh, địa bàn bắt đầu có dấu 
hiệu chuyển hóa tích cực, ANTT được đảm 
bảo, các tệ nạn dần được đẩy lùi. Từ sáng kiến 
“Camera ánh sáng an ninh”, phối hợp với 
Công an huyện Đức Linh, Công an xã Trà Tân 
đã phát hiện, bắt giữ và khởi tố một đối tượng 
phạm tội giết người tại Xuân Lộc, Đồng Nai lẩn 
trốn trên địa bàn xã.  

Đại dịch COVID-19 bùng phát, thực hiện 
Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, không tụ 
tập đông người, anh và đồng đội đã chủ động 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã, đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền vận động bà con 
thực hiện công tác phòng, chống dịch một 
cách hiệu quả, an toàn.  

Để người từng có lỗi lầm trở về hòa nhập 
với công đồng là một điều mà Đại úy Nguyễn 

T 
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Đức Vinh luôn trăn trở. Người lầm lỗi khi tái 
hòa nhập với công đồng thường bị phân biệt 
đối xử, kỳ thị, bản thân họ e dè, mặc cảm, 
không chỉ người dân, đôi khi chính cán bộ 
cũng kỳ thị và luôn cảnh giác, do vậy cơ hội để 
trở thành người tốt cũng khó. Hiểu được tâm 
tư người lầm lỗi, một mặt, anh tìm công ăn việc 
làm, đứng ra bảo lãnh cho người lầm lỗi trở 
về, một mặt tận dụng các mối quan hệ, kêu gọi 
các Mạnh thường quân, các doanh nghiệp để 
lập ra một cái quỹ tương trợ người hoàn 
lương. 

Tháng 9-2020, anh báo cáo lãnh đạo và 
chính quyền địa phương và ra mắt mô hình 
“Quỹ hỗ trợ người hoàn lương”. Chỉ trong thời 
gian ngắn, quỹ đã nhận được hơn 150 triệu 
đồng. Công an xã làm nhiệm vụ tìm hiểu, xét 
duyệt cho đối tượng đủ điều kiện vay vốn. Hiện 
đã có 2 người được xét duyệt vay vốn từ quỹ 

này để phục vụ việc chăn nuôi. Mô hình “Quỹ 
hỗ trợ người hoàn lương” hiện đang được 
nhân rộng tại nhiều địa phương trên địa bàn 
huyện Đức Linh và tỉnh Bình Thuận. 

Khi được hỏi về những dự tính trong công 
việc sắp tới, Đại úy Nguyễn Đức Vinh bảo: 
“Chỉ mong sao ngày càng có nhiều Mạnh 
thường quân hỗ trợ cho quỹ phát triển tạo điều 
kiện cho người tái hòa nhập, càng nhiều đối 
tượng hoàn lương sẽ là gương sáng thiết thực 
nhất cho những ai từng lầm lỗi để tự soi mình”. 

 

Bùi Thanh // http://cand.com.vn.- 2020 
(ngày 22 tháng 12) 

http://cand.com.vn/guong-sang/truong-
cong-an-xa-co-nhieu-cach-lam-sang-tao-

620741/

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

1.600 TỈ ĐỒNG LÀM ĐƯỜNG VEN BIỂN BÌNH THUẬN 

ai tuyến đường ven biển gần 1.600 tỷ 
đồng đã được khởi công dự kiến 
hoàn thành trong năm 2024. 

Hai tuyến đường ven biển sau khi đưa vào khai thác 
sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông qua tỉnh 
Bình Thuận. 

Trao đổi với PV Báo Giao thông sáng 
26/11, ông Nguyễn Hữu Trung - PGĐ Sở 
GTVT tỉnh Bình Thuận cho biết Sở GTVT đã 
khởi công hai tuyến đường ven biển đoạn 
Phan Thiết đi Thị xã Lagi (tỉnh Bình Thuận). 

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng đường 
ĐT 719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện dài khoảng 
32,5 km, bề rộng nền đường 9m, tổng mức 
vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng. Dự án đường 
ĐT 719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà dài 
khoảng 25,6 km, bề rộng nền đường 28m, 

tổng mức vốn đầu tư hơn 999 tỷ đồng, "Hiện 
nhà thầu đã triển khai thi công trên công 
trường, không tổ chức lễ khởi công để tiết 
kiệm kinh phí...”, ông Trung cho hay. 

Cả 2 tuyến đường được đầu tư từ nguồn 
vốn Trung ương hỗ trợ, do Sở GTVT làm 
chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư xây dựng 
515 thi công. Dự kiến công trình sẽ hoàn 
thành đưa vào khai thác vào cuối tháng 
1/2024. 

Theo Sở GTVT, việc đầu tư tuyến đường 
sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao 
thông được đồng bộ, liên hoàn và kết nối các 
khu du lịch ven biển phía Nam thành phố 
Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam, Thị 
xã Lagi với các dự án phát triển du lịch, nghỉ 
dưỡng quy mô lớn đã được chấp thuận đầu 
tư. 

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

(ngày 26 tháng 11) 

https://www.baogiaothong.vn/1600-ti-
dong-lam-duong-ven-bien-binh-thuan-

d487221.html

 

 

H 

http://cand.com.vn/guong-sang/truong-cong-an-xa-co-nhieu-cach-lam-sang-tao-620741/
http://cand.com.vn/guong-sang/truong-cong-an-xa-co-nhieu-cach-lam-sang-tao-620741/
http://cand.com.vn/guong-sang/truong-cong-an-xa-co-nhieu-cach-lam-sang-tao-620741/
https://www.baogiaothong.vn/1600-ti-dong-lam-duong-ven-bien-binh-thuan-d487221.html
https://www.baogiaothong.vn/1600-ti-dong-lam-duong-ven-bien-binh-thuan-d487221.html
https://www.baogiaothong.vn/1600-ti-dong-lam-duong-ven-bien-binh-thuan-d487221.html
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 BĐS DU LỊCH TẠI PHAN THIẾT “LỌT MẮT XANH” 
NHÀ ĐẦU TƯ PHÍA BẮC 

rong xu hướng chuyển dịch đầu tư 
sang các thị trường mới nổi với tiềm 
năng du lịch tốt cùng sự bứt phá về hạ 

tầng giao thông, Phan Thiết đang thu hút 
dòng vốn “xa bờ” của giới đầu tư bất động 
sản (BĐS) phía Bắc.  

Nam tiến, giới đầu tư miền Bắc rót tiền 
vào đâu? 

Theo các chuyên gia, dịch Covid-19 đã 
tác động đến nhiều lĩnh vực kinh tế, trong đó 
có BĐS. Tuy nhiên, BĐS ven biển, đặc biệt 
là BĐS du lịch nghỉ dưỡng vẫn được đánh 
giá là phân khúc có khả năng phục hồi cao, 
đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau như vừa 
nghỉ dưỡng, vừa kinh doanh. Cùng với yếu 
tố khan hiếm do quỹ đất ven biển có hạn, 
đây vẫn là kênh BĐS tiềm năng, thu hút giới 
đầu tư.  

Mặt khác, trong bối cảnh dịch covid-19 từ 
đầu năm đến nay, hành vi du lịch, thị hiếu và 
nhu cầu của đại đa số khách du lịch đang 
dần thay đổi. Du khách nội địa bắt đầu chọn 
những điểm đến gần, an toàn, vui khỏe hơn, 
khiến nhu cầu nghỉ dưỡng tại các dự án BĐS 
ven biển, gần gũi thiên nhiên và thuận tiện di 
chuyển bằng phương tiện cá nhân cũng tăng 
cao. 

Theo khảo sát của Vnexpress, gần 75% 
người được hỏi thích second home ở vùng 
biển, gần 80% chọn second home nằm trong 
khu tổ hợp và sẽ mua sản phẩm này vừa để 
nghỉ dưỡng, vừa để đầu tư. 

Gần 75% người được hỏi thích second home ở vùng 
biển, theo khảo sát của Vnexpress (tháng 6-2020). 
Ảnh: Mẫu second home tại NovaWorld Phan Thiet 

Vốn ưa săn BĐS cao cấp, hoành tráng, lại 
sẵn sàng mua tài sản ở xa, xu hướng các 
nhà đầu tư miền Bắc tìm đến thị trường BĐS 
phía Nam đã xuất hiện và phổ biến trong 
khoảng một thập kỷ nay. Làn sóng Nam tiến 
này vẫn đang rầm rộ tiếp diễn, nhưng các 
nhà đầu tư miền Bắc cũng có nhiều thay đổi 
trong việc lựa chọn để kịp thời nắm bắt xu 
hướng thị trường.  

Việc đầu tư một căn nhà hay biệt thự nghỉ 
dưỡng ven biển đa mục đích sử dụng - vừa 
nghỉ dưỡng vừa cho thuê, sinh lợi lâu dài và 
nằm trong khu tổ hợp nhiều tiện ích đang là 
“đích ngắm” mới. Đây cũng là lý do thị 
trường BĐS Phan Thiết (Bình Thuận) - một 
trong những điểm du lịch tuyệt đẹp, hội tụ 
nhiều dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn, hạ tầng 
được đầu tư đồng bộ ‘‘lọt mắt xanh’’ nhiều 
nhà đầu tư miền Bắc.  

Bên cạnh đó, đây là thời điểm tốt để đầu 
tư BĐS tại các thị trường mới nổi như Phan 
Thiết (Bình Thuận), Phú Yên, Ninh Thuận,… 
khi giá BĐS tại đây vẫn còn tương đối thấp 
so với các thị trường quen thuộc như Nha 
Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hạ Long,… 

“Đích ngắm” mới của nhà đầu tư sành 
sỏi  

Thị trường BĐS Phan Thiết (Bình Thuận) 
đang ngày càng sôi động nhờ những tiềm 
năng vượt trội về du lịch nghỉ dưỡng, cùng 
các tín hiệu tích cực về hạ tầng.  

Phan Thiết sở hữu đường biển dài tuyệt 
đẹp, những bãi cát trắng, những hàng dừa 
xanh cong vút, đẹp như mơ. Nơi đây quanh 
năm nắng gió, ít bão và có thể du lịch cả 12 
tháng trong năm. Năm 2020, các công ty du 
lịch đều đánh giá khách du lịch ở các tỉnh 
phía Bắc ngày càng có xu hướng chọn nghỉ 
dưỡng tại vùng biển xa hơn, đặc biệt, lượng 
khách du lịch từ miền Bắc đổ về biển Phan 
Thiết ngày càng tăng.  

Tạo đà cho du lịch Phan Thiết cất cánh, 
thời gian qua, nhiều dự án có kinh phí đầu 
tư hàng tỷ đô đã được đầu tư xây dựng và 
thúc đẩy tiến độ. Dự án cao tốc Bắc Nam, 

T 
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quan trọng nhất là Phan Thiết - Dầu Giây 
(tổng vốn đầu tư hơn 14 nghìn tỷ đồng), 
Phan Thiết - Vĩnh Hảo (tổng vốn đầu tư hơn 
10 nghìn tỷ đồng) đã được khởi công cuối 
tháng 9-2020 đẩy nhanh xây dựng nhằm giải 
tỏa áp lực cho QL1A và rút ngắn khoảng 
cách từ các nơi khác đến Phan Thiết. Bình 
Thuận cũng đầu tư gần 1.600 tỷ đồng để 
nâng cấp và mở rộng tuyến đường ven biển 
đoạn Kê Gà - Tân Thiện và làm mới đoạn 
Phan Thiết - Kê Gà. 

Đặc biệt, sân bay Phan Thiết với hơn 10 
nghìn tỷ đồng đầu tư đã được thúc đẩy tiến 
độ thi công, dự kiến đưa vào hoạt động vào 
năm 2023, có thể đón 2 triệu khách/năm.  

Đón đầu sự bứt phá của BĐS Phan Thiết, 
nhiều "ông lớn" BĐS đã có tầm nhìn dài hơi, 
chuẩn bị quỹ đất lớn và rót hàng nghìn tỷ 
đồng để xây dựng các đại dự án nghỉ dưỡng 
quy mô lớn. Trong đó NovaWorld Phan 
Thiet, Siêu thành phố Biển - Du lịch - Sức 
khỏe với quy mô 1.000 ha, trải dài trên 7km 
bờ biển, có tổng mức đầu tư gần 5 tỷ USD, 
đang trở thành tâm điểm của các nhà đầu 
tư.  

Phối cảnh dự án NovaWorld Phan Thiet 1.000 ha 

Theo đại diện Novaland, hiện tập đoàn 
đang giới thiệu đa dạng các sản phẩm 
second home tại dự án NovaWorld Phan 
Thiet ra thị trường. Dòng sản phẩm này đã 
được giới thiệu tới các nhà đầu tư tại Hà Nội 
và thu hút dòng vốn đầu tư lớn với gói “đầu 
tư siêu an toàn", đầu tư 2,8 tỷ cam kết lợi 
nhuận 2,3 tỷ, trong 5 năm.  

Anh Hùng - một nhà đầu tư Hà Nội đánh 
giá: ‘‘Second home NovaWorld Phan Thiet 
rất có tiềm năng. Phan Thiết đang là điểm 

đến du lịch hấp dẫn, khi thị trường hồi phục 
trở lại, lượng khách du lịch đến khu vực này 
sẽ tăng mạnh. Sự phát triển về hạ tầng “mở 
đường” cho địa phương này đón lượng lớn 
du khách từ khắp nơi đổ về, đem đến khả 
năng sinh lời trong dài hạn". 

NovaWorld Phan Thiet có tổng mức đầu 
tư gần 5 tỷ USD, có hàng trăm tiện ích như 
công viên giải trí chủ đề và công viên nước 
(do Daemyung Sono - Tập đoàn giải trí số 1 
Hàn Quốc vận hành); công viên biển Bikini 
Beach 16 ha được vận hành bởi thương 
hiệu nổi tiếng Finns Beach Club; 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; trung tâm biểu diễn 
nghệ thuật Arena 7.000 chỗ ngồi trong nhà; 
trung tâm vui chơi giải trí ẩm thực về đêm; 
outlet bán hàng giảm giá; các bệnh viện 
danh tiếng trong và ngoài nước; thẩm mỹ 
viện; trường đào tạo; làng quốc tế; làng hưu 
trí; hơn 20 khách sạn và resort được thương 
hiệu quốc tế nổi tiếng nhất quản lý vận 
hành.  

Bên cạnh các tiện ích, sẽ có hàng loạt sự 
kiện, các giải thi đấu chuyên nghiệp quốc tế 
được tổ chức liên tục, biến NovaWorld Phan 
Thiet trở thành một điểm đến sôi động, hấp 
dẫn hàng đầu thế giới. 

Theo các chuyên gia BĐS, các nhà đầu 
tư miền Bắc có tâm lý ăn chắc mặc bền, 
chuộng sự chắc chắn, bền vững. Bởi vậy, 
khi đầu tư, họ lựa chọn rất kỹ lưỡng, một khi 
nhà đầu tư phía Bắc đã quyết định “đánh bắt 
xa bờ” thì đó phải là những sản phẩm có 
tiềm năng sinh lời tốt, an toàn. NovaWorld 
Phan Thiet đang phát huy lợi thế là một điểm 
đến hàng đầu, khả năng sinh lời hấp dẫn với 
cam kết chắc chắn từ chủ đầu tư, nhanh 
chóng vào đầu danh sách lựa chọn của 
những nhà đầu tư sành sỏi.  

// https://www.sggp.org.vn.- 2020 
(ngày 18 tháng 11) 

https://www.sggp.org.vn/bds-du-lich-tai-
phan-thiet-lot-mat-xanh-nha-dau-tu-phia-

bac-698353.html

 

 

https://www.sggp.org.vn/bds-du-lich-tai-phan-thiet-lot-mat-xanh-nha-dau-tu-phia-bac-698353.html
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https://www.sggp.org.vn/bds-du-lich-tai-phan-thiet-lot-mat-xanh-nha-dau-tu-phia-bac-698353.html
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CÁC HỢP TÁC XÃ DO VCED HỖ TRỢ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO  

ai hợp tác xã do VCED hỗ trợ vừa 
được lãnh đạo Bộ NN-PTNT và một 
số cơ quan khác đánh giá cao trong 

chuyến thăm và làm việc mới đây. 

Nhà xưởng đóng gói của Hợp tác xã Thanh long 
Thanh Bình. Ảnh: VCED. 

Đoàn lãnh đạo cấp cao gồm lãnh đạo Bộ 
NN-PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ 
quán Canada tại Việt Nam, Dự án Phát triển 
hợp tác xã Việt Nam (VCED) vừa có chuyến 
thăm và làm việc tại các Hợp tác xã Nho 
Evergreen Ninh Thuận và Hợp tác xã Thanh 
long Thanh Bình (Bình Thuận). 

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh 2 hợp 
tác xã vừa hoàn tất và đưa vào sử dụng các 
khu phức hợp chế biến mới do SOCODEVI 
– tổ chức đồng thực hiện dự án VCED hỗ 
trợ. Trong chuyến làm việc này, đoàn lãnh 
đạo cấp cao đã tới thăm cơ sở vật chất mới, 
thưởng thức các sản phẩm mới của 2 hợp 
tác xã và đánh giá về hiệu quả hoạt động 
cũng như tiềm năng phát triển. 

Tại Hợp tác xã Nho Evergreen Ninh 
Thuận, đoàn đã tới thăm khu phức hợp chế 
biến được trang bị cơ sở vật chất, thiết bị 
hiện đại đạt tiêu chuẩn HACCP, bao gồm 
các chức năng: phân loại, sơ chế, chế biến 
nho sấy, sản xuất nước nho lên men, giấm 
nho, rượu nho chưng cất, đóng gói, khu vực 
lưu trữ nguyên vật liệu đầu vào và nhà trưng 
bày sản phẩm. 

Sau khi hoàn thành việc nâng cấp cơ sở 
vật chất và đa dạng hóa danh mục sản 
phẩm, Evergreen Ninh Thuận đang tích cực 
đẩy mạnh mở rộng thị trường đồng thời tăng 
cường năng lực thương mại. 

Ở Hợp tác xã Thanh long Thanh Bình, 
chuyến làm việc diễn ra tại nhà xưởng mới 
với cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại cũng 
hoàn toàn đạt tiêu chuẩn HACCP. 

Nhà xưởng này giúp Hợp tác xã Thanh 
Bình trở nên hoàn toàn tự chủ từ khâu sản 
xuất đến sơ chế, đóng gói, từ đó tăng cường 
năng lực đáp ứng các đơn hàng có giá trị 
lớn, đặc biệt là các đơn hàng xuất khẩu đi 
các thị trường khó tính trên thế giới. 

Ngay sau khi nhà xưởng được đưa vào 
hoạt động, hợp tác xã đã độc lập thực hiện 
thành công một đơn hàng thanh long xuất 
khẩu đi Canada hồi tháng 10 vừa qua, giữa 
bối cảnh các hoạt động kinh tế vẫn còn bị 
đình trệ bởi COVID19. 

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đánh giá cao sự hỗ trợ 
của SOCODEVI thông qua dự án VCED. Ảnh: VCED. 

Ông Jared Brading, Tham tán về Hợp tác 
và Phát triển của Đại sứ quán Canada, chia 
sẻ: “Tôi rất ấn tượng với cách mà các chủ 
tịch hợp tác xã đã giới thiệu về đơn vị của 
mình. Điều đó chứng tỏ họ rất tâm huyết với 
hợp tác xã, với người nông dân. Và dù cho 
thực tế hoạt động của các hợp tác xã nói 
chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt 
là mở rộng thị trường, họ không ngại ngần 
đương đầu với thử thách và luôn tìm tòi giải 
pháp”. 

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh 
Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của SOCODEVI 
thông qua dự án VCED: “Tôi rất cảm ơn sự 
hỗ trợ của tổ chức SOCODEVI, bởi đó 
không chỉ là sự hỗ trợ đơn thuần về mặt tài 
chính. 

Cho đến ngày hôm nay, có thể thấy rõ 
ràng rằng với sự đồng hành của tổ chức này 

H 
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thông qua dự án VCED mà các hợp tác xã 
đã có một sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả. 
Số thành viên của 5 hợp tác xã trong khuôn 
khổ Dự án tăng nhanh, giá trị gia tăng của 
từng hợp tác xã cũng tăng lên hàng năm. 

Điều đó có được nhờ vào năng lực quản 
trị được cải thiện đáng kể, từ đó gắn hoạt 
động của hợp tác xã theo cơ chế thị trường. 
Và các thành viên hợp tác xã cũng đã biết 
được tầm quan trọng và cách thức làm sao 
để xúc tiến thương mại. Đây là những kết 
quả rất đáng trân quý”. 

Bà Gaby Breton, Đồng giám đốc Dự án 
VCED cho biết “Trong thời gian tới đây, 
chúng tôi sẽ tăng cường những nỗ lực để 
đảm bảo rằng các hợp tác xã có thể mở rộng 
thị trường cả trong nước và thị trường quốc 
tế. Và đó phải là những thị trường chất 
lượng cao. 

Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ các 
hợp tác xã để họ có đủ năng lực đạt được 
tất cả những chứng chỉ chất lượng cần thiết 
để thâm nhập các thị trường khó tính. 

Ở giai đoạn này, với việc củng cố hoạt 
động kinh doanh của các hợp tác xã như 
vậy, chúng tôi muốn mang đến những lợi ích 
bền vững cho thành viên hợp tác xã cũng 
như mang đến những sản phẩm tốt nhất, 
chất lượng nhất cho người tiêu dùng". 

Thanh Sơn // 
 https://nongnghiep.vn.- 2020  

(ngày 21 tháng 11) 

https://nongnghiep.vn/cac-hop-tac-xa-do-
vced-ho-tro-duoc-danh-gia-cao-

d278357.html 

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

BÌNH THUẬN SỐ THU NỘI ĐỊA ĐẠT GẦN 5 NGHÌN TỶ ĐỒNG, 
CAO HƠN MỨC BÌNH QUÂN CẢ NƯỚC  

ục trưởng Cục Thuế Bình Thuận Trần 
Thị Diệu Hoàng cho biết, thu ngân 
sách 10 tháng đạt 7.760 tỷ đồng, 

bằng 86,7% dự toán, trong đó thu nội địa trừ 
tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức và lợi nhuận 
còn lại là 4.960 tỷ đồng, bằng 82,8% dự toán 
(cao hơn mức bình quân chung của cả nước 
là 71,9%).  

Báo cáo tại buổi làm việc với Tổng cục 
Thuế, đại diện Cục Thuế Bình Thuận cho 
biết, thu ngân sách 10 tháng trên địa bàn đạt 
7.760 tỷ đồng, bằng 86,7% dự toán, trong 
đó: thu dầu thô là 981 tỷ đồng; thu nội địa là 
6.779 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán, bằng 
83,8% so cùng kỳ. Thu nội địa trừ tiền sử 
dụng đất, xổ số, cổ tức và lợi nhuận còn lại 
là 4.960 tỷ đồng, bằng 82,8% dự toán (cao 
hơn mức bình quân chung của cả nước là 
71,9%).  

Theo lãnh đạo Cục Thuế Bình Thuận, 
mặc dù đạt khá hơn mức bình quân chung 
của cả nước, tuy nhiên, số thu trên vẫn thấp 
hơn mức thực hiện cùng kỳ nhiều năm qua. 
Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn thu từ nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân giảm mạnh do 

doanh nghiệp khai lại giá bán điện năm 2019 
làm giảm thu thuế GTGT năm 2019 là 157 tỷ 
đồng, bù trừ vào năm 2020; bù trừ thuế 
GTGT đầu vào của dự án đầu tư mở rộng 
nhà máy (khoảng 300 tỷ đồng). 

Thuế TNDN của nhà máy Hàm Thuận - 
Đa Mi chỉ đạt 67,1% dự toán, bằng 35,9% so 
cùng kỳ. Ngoài ra, dịch Covid -19 bùng phát 
đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất 
kinh doanh và thu nộp ngân sách nhà nước 
của các doanh nghiệp trên địa bàn khiến số 
nợ thuế có xu hướng tăng cao. 

Nguồn thu từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân giảm mạnh 
ảnh hưởng lớn tới thu ngân sách của Cục Thuế Bình 

Thuận. 

C 

https://nongnghiep.vn/cac-hop-tac-xa-do-vced-ho-tro-duoc-danh-gia-cao-d278357.html
https://nongnghiep.vn/cac-hop-tac-xa-do-vced-ho-tro-duoc-danh-gia-cao-d278357.html
https://nongnghiep.vn/cac-hop-tac-xa-do-vced-ho-tro-duoc-danh-gia-cao-d278357.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 11 năm 2020                                       -18- 
 

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

Lãnh đạo Cục Thuế Bình Thuận dự báo 
khả năng thu ngân sách trên địa bàn năm 
2020 đạt khoảng 8.800 tỷ đồng, trong đó: thu 
dầu thô đạt khoảng 1.150 tỷ đồng; thu nội 
địa đạt khoảng 7.650 tỷ đồng, bằng 100% dự 
toán, bằng 81,3% so cùng kỳ; thu nội địa 
không kể tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức và 
lợi nhuận còn lại ước đạt 5.590 tỷ đồng, 
bằng 93,3% dự toán (tương ứng hụt 403 tỷ 
đồng), bằng 79,9% so thực hiện năm 2019.  

Đánh giá về công tác thu ngân sách của 
Cục Thuế Bình Thuận, Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho hay, Bình 
Thuận là 1 trong những địa phương đầu tiên 
có ca mắc dịch Covid-19, EVN điều chỉnh giá 
bán điện của các nhà máy điện Vĩnh Tân, 
Hàm Thuận-Đa Mi, vì vậy kết quả thu ngân 
sách 10 tháng đầu năm của Cục Thuế là rất 
đáng mừng.  

Theo ông Cao Anh Tuấn, Cục Thuế Bình 
Thuận cần đặt mục tiêu phấn đấu thu cả 
năm 2020 đạt 9.300 tỷ đồng, vượt 500 tỷ 

đồng so với số dự báo, tương ứng vượt 
3,9%. 

Tổng cục trưởng đề nghị Cục Thuế cần 
phối hợp chặt chẽ với Vụ Quản lý nợ và 
cưỡng chế nợ thuế rà soát lại các doanh 
nghiệp nợ thuế lớn để thu các khoản thuế tài 
nguyên, khoáng sản kịp thời vào ngân sách 
nhà nước. Trong 2 tháng cuối năm, Cục 
Thuế cần tập trung mọi nguồn lực cho công 
tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là các doanh 
nghiệp có rủi ro về thuế để kịp thời đôn đốc 
tăng thu cho ngân sách. 

Ngoài ra, Tổng cục Thuế sẽ tích cực đẩy 
nhanh tiến độ thi tuyển công chức để bù đắp 
sự thiếu hụt cán bộ của Cục Thuế hiện nay. 

Huyền Châu // 
https://taichinhdoanhnghiep.net.vn.- 2020 

(ngày 13 tháng 11) 

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/binh-
thuan-so-thu-noi-dia-dat-gan-5-nghin-ty-
dong-cao-hon-muc-binh-quan-ca-nuoc-

d16673.html 

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

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC-NAM ĐOẠN 
VĨNH HẢO - PHAN THIẾT 

áng 4-11, tại huyện Hàm Thuận Bắc 
(Bình Thuận), Bộ Giao thông vận tải 
(GTVT) tổ chức Lễ triển khai thi công 

gói thầu XL-02 và XL-04 của Dự án thành 
phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự 
án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc 
trên tuyến bắc-nam phía đông giai đoạn 
2017-2020. 

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu và 
phát lệnh triển khai thi công. 

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông dự 
và phát lệnh triển khai thi công. Cùng dự có 
đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, chính 
quyền các địa phương trong tỉnh có dự án đi 
qua. 

 
Đại diện lãnh đạo Bộ GTVT, tỉnh Bình Thuận, các địa 
phương, chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện nghi thức 
xúc cát khởi công. 

Dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan 
Thiết đi qua địa phận bốn huyện: Tuy Phong, 
Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận 
Nam của tỉnh Bình Thuận, có chiều dài 
100,8km. Điểm đầu tại Km134+00 thuộc địa 
phận xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong; điểm 

S 
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cuối tại Km235+00, thuộc xã Hàm Kiệm, 
huyện Hàm Thuận Nam. Dự án có bốn gói 
thầu, trong đó gói thầu XL-01 được tổ chức 
khởi công vào ngày 30-9-2020. 

Gói thầu XL-02 và XL-04 là hai gói thầu 
tiếp theo của Dự án thành phần đoạn Vĩnh 
Hảo - Phan Thiết được triển khai thi công. 
Trong đó, phạm vi gói thầu XL-02, thi công 
xây dựng đoạn từ Km154+000 đến 
Km168+000 với tổng chiều dài 14km thuộc 
huyện Bắc Bình, do nhà thầu thi công là Liên 
danh Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng 
Cường Thịnh Thi, Công ty TNHH Nhạc Sơn 
và Công ty Cổ phần Hải Đăng. Gói thầu có 
một nút giao liên thông Chợ Lầu tại 
Km162+777,78 (huyện Bắc Bình); có 10 
cầu, trong đó có năm cầu vượt sông trên 
đường cao tốc; xây dựng tám hầm chui dân 
sinh và 18,82km đường gom dân sinh để 
phục vụ kết nối dân sinh hai bên tuyến cao 
tốc. 

Phạm vi gói thầu XL-04 thi công xây dựng 
đoạn từ Km185+400 đến Km235+000 với 
tổng chiều dài 44,6km đi qua địa phận các 
huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm 
Thuận Nam. Nhà thầu trúng thầu thi công gói 
thầu XL-04 là Liên danh Tổng công ty cổ 
phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 
(VINACONEX) và Công ty cổ phần Đầu tư 
Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C. Gói thầu 
có hai nút giao liên thông là nút giao Ma Lâm 
tại Km208+701,74 (huyện Hàm Thuận Bắc) 
và nút giao Phan Thiết tại Km234+617.  Gói 
thầu này bố trí 29 cầu, trong đó có 15 cầu 
vượt sông trên đường cao tốc, 12 cầu trên 
đường ngang vượt cao tốc thuộc nút trực 
thông và hai cầu vượt nút giao liên thông; 
xây dựng 20 hầm chui dân sinh và 72,71km 
đường gom dân sinh. 

Quy mô đầu tư đường cao tốc, giai đoạn 
hoàn chỉnh đầu tư xây dựng sáu làn xe, bề 
rộng nền đường 32,25m. Giai đoạn trước 
mắt, đầu tư phân kỳ với quy mô bốn làn xe, 
bề rộng mặt đường 16m, bề rộng nền đường 
17m. 

Thay mặt các nhà thầu tham gia Dự án, 
ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị VINACONEX cam kết sẽ hoàn thành 
phần việc được giao vượt tiến độ do chủ đầu 

tư đề ra, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ 
thuật và an toàn lao động tuyết đối. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải Ngọc Đông nhấn mạnh, việc 
khởi động thực hiện gói thầu dự án Vĩnh Hảo 
- Phan Thiết giai đoạn này là hiện thực hóa 
các nỗ lực của Bộ GTVT nói chung, của Ban 
QLDA7 (đại diện chủ đầu tư) nói riêng nhằm 
bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là 
vừa bảo đảm phòng chống dịch thành công, 
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước. Bộ 
GTVT yêu cầu chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, 
nhà thầu thi công tiếp tục phối hợp chặt chẽ 
với các cơ quan liên quan, địa phương để 
hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, khẩn 
trương huy động nhân lực, vật lực để triển 
khai thi công. Chấp hành nghiêm các quy 
định của pháp luật, chỉ đạo của Bộ GTVT, 
của địa phương tổ chức triển khai thi công 
công trình theo điều kiện hợp đồng đã ký kết. 
Chú trọng công tác quản lý chất lượng, tiến 
độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường. 
Yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải thực 
hiện bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng 
tiến độ, làm hình mẫu, nhân rộng, chỉ đạo 
điều hành các gói thầu khác trên cao tốc 
bắc-nam. 

Bộ GTVT đề nghị Đảng bộ, chính quyền, 
nhân dân các tỉnh đặc biệt là tỉnh Bình Thuận 
trên địa bàn dự án tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ 
tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải 
phóng mặt bằng và tái định cư, chỉ đạo các 
cơ quan chức năng hỗ trợ chủ đầu tư, nhà 
thầu, tư vấn trong quá trình thực hiện dự án. 

Thay mặt Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn 
Ngọc Đông đã phát lệnh triển khai thi công 
hai gói thầu XL-02 và XL-04 của Dự án 
thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết.     

Dự kiến, thời gian thi công là 24 tháng, 
đến cuối năm 2022, dự án đường cao tốc 
bắc - nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết sẽ 
hoàn thành và đưa vào khai thác. 

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

 (ngày 4 tháng 11) 
https://nhandan.com.vn/giao-thong/khoi-
cong-xay-dung-duong-cao-toc-bac-nam-

doan-vinh-hao-phan-thiet-623187/ 
 

 

https://nhandan.com.vn/giao-thong/khoi-cong-xay-dung-duong-cao-toc-bac-nam-doan-vinh-hao-phan-thiet-623187/
https://nhandan.com.vn/giao-thong/khoi-cong-xay-dung-duong-cao-toc-bac-nam-doan-vinh-hao-phan-thiet-623187/
https://nhandan.com.vn/giao-thong/khoi-cong-xay-dung-duong-cao-toc-bac-nam-doan-vinh-hao-phan-thiet-623187/
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NOVAWORLD PHAN THIET HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG 
SIÊU THÀNH PHỐ BIỂN – DU LỊCH – SỨC KHỎE 

ovaWorld Phan Thiet được đầu tư 
với nhiều tiện ích nghỉ dưỡng và giải 
trí, vận hành bởi các thương hiệu 

quốc tế nổi tiếng. Ngoài ra, việc hợp tác với 
các đối tác y tế uy tín trong và ngoài nước 
thời gian gần đây cho thấy NovaWorld Phan 
Thiet sẽ còn là điểm đến mới cho du lịch 
chăm sóc sức khỏe. 

Du lịch hướng đến chăm sóc sức khỏe 
lên ngôi 

Theo đại diện Nielsen Việt Nam, dịch 
Covid-19 đã tạo nên những thay đổi đáng kể 
trong hành vi và thói quen của người Việt. 
Cụ thể, 47% đã thay đổi thói quen ăn uống, 
hướng đến các thực phẩm tốt cho sức khỏe, 
tăng hệ miễn dịch, 60% thay đổi các hoạt 
động giải trí, vui chơi, hạn chế đến những 
nơi đông người, đặc biệt các khu bar, pub, 
70% người Việt đã xem xét lại nơi du lịch. 
Điều này có thể cho thấy ý thức về việc bảo 
vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình đã trở 
thành mối quan tâm hàng đầu của người 
dân. 

Vì vậy, các đơn vị phát triển BĐS cũng 
cần tính toán để mang đến các sản phẩm 
hướng đến việc chăm sóc sức khỏe, gần gũi 
thiên nhiên, tạm lánh xa đô thị đông đúc, 
nhưng đồng thời cũng đa dạng các tiện ích 
để đáp ứng nhu cầu tái tạo năng lượng, du 
lịch, nghỉ dưỡng, giải trí cho cư dân và du 
khách. 

Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí nhiều tiện ích và 
gần gũi thiên nhiên được ưa chuộng. Ảnh phối cảnh 
NovaWorld Phan Thiet 

Từ xu hướng mới đó, thị trường đã ghi 
nhận sự xuất hiện các tổ hợp du lịch nghỉ 
dưỡng giải trí quy mô lớn, đa dạng loại hình 

BĐS và các tiện ích ẩm thực, vui chơi giải trí, 
spa và thậm chí là trường học, bệnh viện… 
để đảm bảo được mọi nhu cầu cho nhiều 
nhóm du khách và cư dân địa phương. Đặc 
biệt là ở những địa phương giàu tiềm năng, 
thiên nhiên ưu đãi nhưng chưa phát triển 
nhiều như Phan Thiết, Bà Rịa – Vũng Tàu,… 
gần đây đã trở thành điểm dừng chân cho 
các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn. 

NovaWorld Phan Thiet – Điểm đến mới 
cho du lịch chăm sóc sức khỏe  

NovaWorld Phan Thiet - Siêu thành phố 
biển - Du lịch - Sức khoẻ - là một dự án trọng 
điểm Novaland đang triển khai tại Bình 
Thuận. Với quy mô 1.000 ha và vốn đầu tư 
gần 5 tỷ USD, dự án kết nối thuận tiện với 
thị trường 15 triệu dân TP.HCM, với các 
thành phố lớn qua sân bay quốc tế, cảng 
biển, đường tàu hỏa, đường cao tốc. 

Novaland đã ký kết hợp tác với bệnh viện Đại học Y 
Hà Nội phát triển dịch vụ và cơ sở khám chữa bệnh 
tại NovaWorld Phan Thiet và các dự án Novaland 

Với định hướng biến NovaWorld Phan 
Thiet trở thành điểm đến hàng đầu cho giải 
trí, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, trong 
tháng 10/2020, tập đoàn Novaland đã xây 
dựng mô hình hợp tác với Bệnh viện Đại học 
Y Hà Nội để phát triển dịch vụ và cơ sở khám 
chữa bệnh tại đây, nhằm chăm sóc sức khỏe 
cho du khách.  

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ phối hợp xây 
dựng Trung tâm đào tạo để đào tạo bác sĩ, 
điều dưỡng, kỹ thuật viên phục vụ cho các 
bệnh viện, phòng khám và mạng lưới chăm 
sóc sức khỏe tại các khu đô thị, nghỉ dưỡng 
của Novaland, đồng thời đào tạo điều dưỡng 

N 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 11 năm 2020                                       -21- 
 

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

xuất khẩu; đào tạo cán bộ y tế theo nhu cầu 
xã hội khác, phối hợp triển khai hoạt động 
chăm sóc sức khỏe tại nhà theo mô hình 
Buurtzorg (Hà Lan) có kết nối telehealth tại 
Bình Thuận. 

Cũng trong tháng 10-2020 Tập đoàn 
Novaland thực hiện việc hợp tác với Tập 
đoàn y tế của Đức - MediVerbund AG, mang 
quy trình và kinh nghiệm của Đức đến với 
NovaWorld Phan Thiet và các dự án tại TP 
HCM, theo đuổi các tiêu chuẩn y khoa của 
châu Âu và Quốc tế. Novaland còn tiến hành 
hợp tác cùng các thẩm mỹ viện quốc tế, 
bệnh viện danh tiếng trong và ngoài nước. 
Việc hợp tác này giúp biến Novaworld Phan 
Thiet trở thành điểm đến chăm sóc sức 

khỏe, làm đẹp, nghỉ dưỡng đẳng cấp trong 
khu vực, khai thác tối đa tiềm năng du lịch 
của Bình Thuận trong việc phát triển du lịch 
chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng. 

Với quy mô cùng sự đầu tư bài bản, 
NovaWorld Phan Thiet được kỳ vọng trở 
thành điểm đến cho cư dân hiện đại chú 
trọng sức khoẻ, mang đến không gian trải 
nghiệm hiện đại và dẫn dắt xu thế phát triển 
BĐS bền vững trong tương lai. 

// https://www.sggp.org.vn.- 2020 
(ngày 30 tháng 11) 

https://www.sggp.org.vn/novaworld-
phan-thiet-huong-den-xay-dung-sieu-thanh-

pho-bien-du-lich-suc-khoe-700475.html

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

THI CÔNG HAI GÓI THẦU CAO TỐC PHAN THIẾT - DẦU GIÂY  

áng 16/11, tại thôn Phú Thọ, xã Hàm 
Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 
Bình Thuận, Ban Quản lý Dự án 

Thăng Long (Bộ Giao thông Vận tải) tổ chức 
triển khai thi công gói thầu số 1-XL 
(Km0+000 - Km16+400) và gói thầu số 4-XL 
(Km83+000 - Km99+000).  

Đây là hai gói thầu lớn của dự án thành 
phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - 
Dầu Giây thuộc Dự án Đầu tư xây dựng một 
số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - 
Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. 

Theo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, gói 
thầu số 1-XL thi công xây dựng đoạn 
Km00+000 - Km16+400, đi qua địa bàn 4 xã: 
Hàm Kiệm, Hàm Minh, Hàm Cường và xã 
Tân Lập của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 
Bình Thuận. Tổng giá trị dự toán hơn 1.070 
tỷ đồng. 

Gói thầu số 4-XL thi công xây dựng đoạn 
Km83+000 - Km99+000, đi qua địa bàn 5 xã: 
Hàng Gòn (thành phố Long Khánh), xã Nhân 
Nghĩa, Xuân Quế, Sông Nhạn (huyện Cẩm 
Mỹ) và xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất), tỉnh 
Đồng Nai. Tổng giá trị dự toán là hơn 1.020 
tỷ đồng. 

Dự án sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn 
hành trình từ TP Hồ Chí Minh đến các trung 
tâm du lịch và mở ra cơ hội đầu tư vào khu 
vực miền Nam Trung Bộ; khắc phục tình 
trạng ách tắc giao thông và giảm thiểu tai 
nạn giao thông thường xuyên xảy ra trên 
quốc lộ 1A. 

Hồng Hiếu // http://daidoanket.vn.- 2020 
(ngày 17 tháng 11) 

http://daidoanket.vn/thi-cong-hai-goi-
thau-cao-toc-phan-thiet--dau-giay-

523923.html 

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

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THI CÔNG 2 GÓI THẦU CỦA CAO TỐC 
VĨNH HẢO - PHAN THIẾT 

gày 5-11, đại diện chủ đầu tư và 

liên danh nhà thầu thi công dự án 

thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan 

Thiết thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc-

Nam cho biết, 2 gói thầu XL02 và XL04 của 

dự án này đã bắt đầu được triển khai thi 

công. 

S 

N 

https://www.sggp.org.vn/novaworld-phan-thiet-huong-den-xay-dung-sieu-thanh-pho-bien-du-lich-suc-khoe-700475.html
https://www.sggp.org.vn/novaworld-phan-thiet-huong-den-xay-dung-sieu-thanh-pho-bien-du-lich-suc-khoe-700475.html
https://www.sggp.org.vn/novaworld-phan-thiet-huong-den-xay-dung-sieu-thanh-pho-bien-du-lich-suc-khoe-700475.html
http://daidoanket.vn/thi-cong-hai-goi-thau-cao-toc-phan-thiet--dau-giay-523923.html
http://daidoanket.vn/thi-cong-hai-goi-thau-cao-toc-phan-thiet--dau-giay-523923.html
http://daidoanket.vn/thi-cong-hai-goi-thau-cao-toc-phan-thiet--dau-giay-523923.html
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Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đi 

qua tỉnh Bình Thuận với chiều dài hơn 

100km. Điểm đầu của dự án tại nút giao 

Vĩnh Hảo, thuộc địa phận xã Vĩnh Hảo, 

huyện Tuy Phong, trùng với điểm cuối 

đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Điểm 

cuối của dự án trùng với điểm đầu dự án 

cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Cao tốc 

Vĩnh Hảo - Phan Thiết là một trong 3 dự án 

thành phần của tuyến cao tốc Bắc-Nam 

được chuyển từ phương thức hợp tác 

công-tư (PPP) sang đầu tư công theo nghị 

quyết của Quốc hội. 

Liên danh nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, 

máy móc để triển khai thi công gói thầu XL02, XL04 

dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Trần 

Hoàng. 

Gói thầu XL02, xây dựng đoạn từ Km 

154 đến Km 168. Gói thầu XL04 có 2 nút 

giao liên thông gồm nút giao Ma Lâm tại 

Km 208+701,74 và nút giao Phan Thiết 

(Km 234+617). Xây dựng 20 hầm chui dân 

sinh, hơn 72km đường gom dân sinh để 

phục vụ kết nối dân sinh hai bên tuyến cao 

tốc. Ngoài ra, đơn vị thi công cũng triển 

khai xây dựng hệ thống thoát nước, an 

toàn giao thông, chiếu sáng, hệ thống 

quản lý vận hành và thu phí đường cao 

tốc. Nhà thầu trúng thầu thi công gói thầu 

XL04 của dự án là liên danh Tổng công ty 

CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 

(VINACONEX) - Công ty CP Đầu tư xây 

dựng và kỹ thuật E&C với giá trị hơn 3.200 

tỷ đồng, thời gian thực hiện 24 tháng. 

Trước đó, ngày 30-9-2020, gói thầu XL01 

của dự án này đã được khởi công, hiện 

các nhà thầu đang triển khai thi công. 

Đối với 2 gói thầu XL02 và XL04 dự án 

Vĩnh Hảo - Phan Thiết, để đảm bảo tiến độ, 

chất lượng, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải 

(GTVT) yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 (đại 

diện chủ đầu tư), tư vấn giám sát, các nhà 

thầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa 

phương để hoàn thành công tác giải phóng 

mặt bằng còn lại. Đồng thời, khẩn trương 

huy động đầy đủ nhân lực, vật lực, bắt tay 

ngay vào thi công, chú trọng công tác quản 

lý chất lượng, tiến độ, bảo đảm an toàn lao 

động, vệ sinh môi trường. 

Thay mặt liên danh nhà thầu, ông Đào 

Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Tổng công ty VINACONEX cam kết sẽ 

cùng tập thể cán bộ, công nhân viên liên 

danh nhà thầu hoàn thành tốt công việc 

được giao. Với kinh nghiệm thi công nhiều 

công trình trọng điểm quốc gia, các nhà 

thầu tự tin sẽ hoàn thành dự án đúng tiến 

độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ 

thuật, an toàn tuyệt đối cho người lao 

động, góp phần thực hiện thắng lợi một 

trong những dự án trọng điểm của ngành 

GTVT. 

Mạnh Hưng // 
 https://www.qdnd.vn.- 2020 

 (ngày 5 tháng 11) 
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/tiep-

tuc-trien-khai-thi-cong-2-goi-thau-cua-
cao-toc-vinh-hao-phan-thiet-642990
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 II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

10 NGÀN BỘ ÁO DÀI TẶNG CÁC CÔ GIÁO VÙNG LŨ MIỀN TRUNG, 
ẤM LÒNG NGÀY 20/11 

o dài này mình chưa mặc lần nào 
nhưng mình nghĩ bạn sẽ cần hơn mình. 

Vậy nên mình rất hân hạnh tặng bạn. Chúc 
bạn luôn bình an nhé”! 

“Áo dài đẹp quá! Bọn em rất thích!” Lời 
chia sẻ của các cô giáo miền Trung khi nhận 
được những bộ áo dài của nhóm chợ O 
đồng T.O.T Bình Thuận tặng trong đợt bão 
lũ vừa qua đã tạo nên sức mạnh xua tan bao 
mệt mỏi cho những chuỗi ngày đi gom, giặt 
ủi và phân loại vào từng túi riêng. 

Các cô giáo miền Trung mặc những bộ áo dài được 
tặng (Ảnh: CTV) 

 Cô Đặng Thị Kim Oanh - Nguyên Phó 
giám đốc Đài phát thanh truyền hình Bình 
Thuận trưởng nhóm chợ O đồng T.O.T Bình 
Thuận cho biết, ngày 26/10, cô và những 
người bạn đã có chuyến đi cứu trợ vào tận 
những bản làng xa xôi, khó khăn nhất của 
miền Trung để hỗ trợ đồng bào tiền, nhu yếu 
phẩm. Ngoài ra, đoàn đã mang theo 800 bộ 
áo dài đẹp để tặng cho các giáo viên nơi này. 

Nhiều cô giáo khi nhận được áo dài đã 
không giấu nỗi niềm vui. Có cô cho biết, 
trong những ngày bị ngập lụt, các cô phải đi 
phụ giúp gia đình một số phụ huynh mà 
không về nhà được nên quần áo đã bị trôi 
hết. Buồn nhất là áo dài không thể mua 
được vì quá đắt, cố gắng lắm cũng chỉ lo cho 
cuộc sống hằng ngày của mình thôi. 

 

Từ 800 bộ áo dài đến 10 nghìn bộ 

Các cô giáo miền Trung mặc những bộ áo dài được 
tặng (Ảnh: CTV) 

Có tận mắt chứng kiến niềm vui mừng 
của các cô giáo vùng lũ khi được tặng áo 
dài, tận tai nghe được tâm sự của một số chị 
phụ nữ chưa từng mặc áo dài nên muốn 
được mặc thử xem thế nào, mới thấy hoạt 
động này thật ý nghĩa. 

Những bộ áo dài tuyệt đẹp (Ảnh CTV) 

“Á 
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Hay, vào những ngày hội đoàn kết hay 
những đám cưới mướn được bộ áo dài để 
mặc tốn cũng không ít tiền và được nghe 
những giáo dân thổ lộ muốn có bộ áo dài để 
mặc đi nhà thờ cho lịch sự… 

Mong ước có được 10 nghìn bộ áo dài gửi 
ra miền Trung đã được nhóm chợ O đồng 
T.O.T Bình Thuận lên kế hoạch. 

Các cô ở trường nuôi trẻ khuyết tật Quảng Trạch - 
Quảng Bình rạng ngời trong bộ áo dài mới được tặng 
(Ảnh: CTV) 

hị Oanh cho biết, thế là nhóm chợ O đồng 
T.O.T Bình Thuận đã kết hợp với nhóm “Vì 
ta cần nhau” do cô Thanh Chung ở Hà Nội 
làm trưởng nhóm để bắt đầu chiến dịch kêu 
gọi và thu gom áo dài. 

Nhóm “Vì ta cần nhau” lo gom áo dài ở 
địa bàn Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ 
Chí Minh. Ở Bình Thuận, nhóm T.O.T gom 
của Bình Thuận, Lâm Đồng, Quy Nhơn, Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bến 
Tre...  

Bán sách truyện để mua thêm vải quần 
để tặng 

Trước đây, khi nhận áo dài nhóm T.O.T 
giặt, ủi, phân loại nên khá vất vả. Sau khi có 
sáng kiến của cô Thanh Chung mỗi bộ áo 
dài bỏ vào một túi, ghi chiều cao, cân nặng 
của chủ nhân nên khi trao quà cũng rất tiện 
cho người nhận. 

Chưa đầy 3 tuần kêu gọi, nhóm đã nhận 
được gần 9.000 bộ áo dài và đã gửi ra Hà 
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị... 

Giặt và phơi áo dài (Ảnh CTV) 

Giặt và phơi áo dài (Ảnh CTV) 

Tuy nhiên, áo dài thì nhiều nhưng quần lại 
hơi ít. Nhóm đã bán tập truyện ngắn “Đi dưới 
mặt trời” để có được 15 triệu đồng (trước đó 
đã bán trên 300 triệu và được tặng hết để 
xây trường cho trẻ em vùng cao) lấy tiền 
mua thêm vải may quần dài. 

Cùng với sự chung tay của Công ty may 
Tài Koski và nhóm bạn đã tặng 700 miếng 
vải phi may quần dài. Bỏ mỗi bị một mảnh 
vải quần, kèm một dây kéo và một cuộn chỉ 
cùng màu: “Sợ các cô bận không đi mua kịp. 
May chỉ cùng màu mới đẹp mà sau này bị 
bung chỉ thì may lại cho cùng màu”. Cô Oanh 
nói: “Các cô miền Trung khéo tay tự may 
quần được”. 
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Người tặng có tâm, 20/11 đã có áo dài 
đẹp mặc rồi 

Mỗi mảnh vải quần có một sợi dây kéo và một cuộn 
chỉ cùng màu (Ảnh: CTV) 

Hàng chục nghìn bộ áo dài được thu gom, 
giặt, phơi, ủi và gấp gọn gàng vào từng túi. 
Trong số đó, có nhiều bộ áo dài còn chưa 
tháo nhãn, áo chưa hề mặc còn mới nguyên. 
Áo đẹp, mới, được gấp kỹ lưỡng. 

 

Tặng áo dài còn viết cả thư nữa (Ảnh CTV) 

Có người cẩn thận còn ghi thư tay: “Áo 
dài này mình chưa mặc lần nào nhưng mình 
nghĩ bạn sẽ cần hơn mình. Vậy nên mình rất 
hân hạnh tặng bạn. Chúc bạn luôn bình an 
nhé”.Có cô còn ghi thiệp chúc mừng nhân 
Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

Hằng ngày, nhóm thiện nguyện luôn nhận 
được những lời cảm ơn kèm theo những 
hình ảnh các cô giáo nơi vùng lũ mặc những 
bộ áo dài ôm khít, bó sát thân người tung 
tăng khoe sắc trên sân trường. Người mặc 
vui, lòng rộn rã, người tặng cũng thấy lòng 
dạt dào bao cảm xúc. 

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

(ngày 19 tháng 11) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/10-
ngan-bo-ao-dai-tang-cac-co-giao-vung-lu-

mien-trung-am-long-ngay-20-11-
post213710.gd

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

BÌNH THUẬN GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH ĐÌNH LÀNG 

ác đình làng ở Bình Thuận gắn liền 
với lịch sử di dân, khai phá đất đai, 
hình thành làng xóm tạo nét nét đặc 

sắc về văn hóa lịch sử, kiến trúc của vùng 
đất này. 

Không gian văn hóa cộng đồng 

Đình Bình An, xã Bình Thạnh, huyện Tuy 
Phong là di tích có niên đại sớm nhất trong 
số các đình làng ở Bình Thuận với nhiều giá 
trị nổi bật về mặt lịch sử, văn hóa, tiêu biểu 
cho loại hình kiến trúc nghệ thuật dân gian 
thế kỷ XVIII - XIX ở Bình Thuận. Với những 
giá trị về lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ 

thuật, đình Bình An được Bộ Văn hóa - 
Thông tin (nay là Bộ VHTT&DL) xếp hạng di 
tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia tại Quyết 
định số 1460 năm 1996. 

Ngày nay, trải qua hơn 300 năm tồn tại, 
đình Bình An vẫn là trung tâm sinh hoạt văn 
hóa tâm linh, tín ngưỡng không thể thiếu của 
cộng đồng cư dân vùng biển nơi đây. Hàng 
năm tại di tích diễn ra 2 kỳ lễ hội chính: tế 
Xuân và tế Thu vào tháng hai và tháng tám 
âm lịch, cùng các hoạt động sinh hoạt văn 
hóa dân gian khác như: hát bội, múa lân, 
múa liễn… Đây là dịp để người dân gửi gắm 

C 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/10-ngan-bo-ao-dai-tang-cac-co-giao-vung-lu-mien-trung-am-long-ngay-20-11-post213710.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/10-ngan-bo-ao-dai-tang-cac-co-giao-vung-lu-mien-trung-am-long-ngay-20-11-post213710.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/10-ngan-bo-ao-dai-tang-cac-co-giao-vung-lu-mien-trung-am-long-ngay-20-11-post213710.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/10-ngan-bo-ao-dai-tang-cac-co-giao-vung-lu-mien-trung-am-long-ngay-20-11-post213710.gd
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niềm tin về một cuộc sống sung túc và bình 
an; các cá nhân trong cộng đồng giao lưu 
kết nối tình thân ái. 

Phía trước cổng chính của đình Bình An, xã Bình 
Thạnh 

Những năm gần đây, đình làng Bình An 
cùng các cụm di tích ở xã Bình Thạnh, huyện 
Tuy Phong như: Chùa Cổ Thạch, lăng Ông 
Nam Hải, miếu Bà, bãi đá 7 màu… là điểm 
đến thu hút nhiều du khách trong và ngoài 
nước đến tham quan… Anh Lư Quốc Bảo – 
một du khách đến từ tỉnh Lâm Đồng cho biết: 
"Tôi hay ghé Bình Thuận cùng với gia đình 
đi du lịch cũng như thăm bạn bè. Ở Tuy 
Phong tôi cũng đã đi nhiều lần. Tôi rất thích 
phong cảnh ở đây như bãi đá bảy màu, chùa 
Cổ Thạch, đảo Hòn Cau và cũng đã có đôi 
lần ghé đình làng Bình An. Tôi ghé đây mục 
đích nghiêng về tâm linh tín ngưỡng một 
chút. Tôi cầu cho gia đình tôi được sức khoẻ 
dồi dào và làm ăn dễ dàng hơn". 

Ông Lê Quang Thắng, Phó Trưởng Ban 
Quản lý di tích đình Bình An cho biết, du 
khách đến đây kết hợp nghỉ dưỡng, trải 
nghiệm sinh hoạt thực tế. Mỗi năm có 
khoảng 400.000 lượt khách đến tham quan, 
nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, do ngôi đình xây 
dựng đã lâu nên hiện đang xuống cấp nhiều 
hạng mục: "Khi mưa xuống thì ảnh hưởng 
rất lớn, anh em ở đây lo lắm! Tình trạng dột 
nát nếu mà không sửa chữa thì có thể dẫn 
đến chập điện, rất nguy hiểm. Di tích xưa 
này đang cần được sự quan tâm của cấp 
trên trùng tu lại, bởi vì ở đây bị mưa dột rất 
nhiều". 

Bên trong ngôi đình Bình An. 

Trước tình hình trên, những năm gần đây 
công tác trùng tu, tôn tạo di tích được địa 
phương quan tâm thực hiện nhằm khôi phục 
phần nào hiện trạng, gìn giữ vẻ đẹp vốn có 
của các đình làng, trong đó có đình Bình An. 
Theo ông Hồ Công Tiền – Trưởng Phòng 
Văn hoá – Thông tin huyện Tuy Phong, việc 
gìn giữ bảo tồn di tích không chỉ có ý nghĩa 
đối với đời sống văn hóa tinh thần của nhân 
dân trên địa bàn, mà còn góp phần quảng bá 
điểm đến du lịch đặc trưng của tỉnh Bình 
Thuận: "Tính từ năm 1996 đến nay, huyện 
cũng đã đề nghị Bộ VHTT&DL và Sở 
VHTT&DL đầu tư vốn tiến hành tôn tạo 2 lần. 
Hiện nay kiến trúc nghệ thuật của di tích 
cũng có một số bộ phận bị xuống cấp thì 
mình cũng phải kịp thời xem xét để đề xuất 
cấp trên cấp kinh phí để tiến hành tôn tạo 
làm sao để giữ gìn được di tích lâu dài". 

Đình làng - Hướng đi mới cho ngành 
du lịch 

Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có 54 ngôi 
đình làng, trong đó có 10 đình làng tiêu biểu 
được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp 
hạng di tích cấp quốc gia. Trong đó có các 
đình làng: Đức Thắng, Đức Nghĩa, Tú 
Luông, Lạc Đạo (TP. Phan Thiết); đình làng 
Bình An (huyện Tuy Phong); đình làng Đông 
An, Xuân An, Xuân Hội (huyện Bắc Bình); 
đình làng Phú Hội (Hàm Thuận Bắc) và đình 
Phước Lộc (huyện La Gi). Đây là những ngôi 
đình mang nhiều giá trị về kiến trúc nghệ 
thuật, lịch sử, văn hóa dân gian tiêu biểu và 
đặc trưng ở Bình Thuận 
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Phía sau cổng chính ngôi đình Bình An 

Tuy vậy, mặc dù chứa đựng nhiều giá trị 
đặc sắc về văn hóa vật thể và văn hóa phi 
vật thể, nhưng đình làng vẫn chưa thu hút 
được nhiều du khách đến tham quan. Ông 
Võ Thành Huy - Phó giám đốc Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết 
sắp tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện 
các giải pháp bảo tồn đối với loại hình di sản 
văn hóa dân gian nói chung và đình làng nói 
riêng, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn 
hóa tinh thần của cộng đồng dân cư, công 
tác nghiên cứu khoa học và tăng sức hấp 
dẫn của các điểm đến phục vụ du khách: 
"Trong quá trình xây dựng, kết nối các tour, 
tuyến du lịch tại địa phương trong thời gian 
tới, chúng tôi sẽ có kế hoạch khai thác hiệu 
quả loại hình du lịch thăm quan di tích và lễ 
hội văn hóa dân gian tại các đình làng tiêu 

biểu gắn với các điểm du lịch văn hóa và tín 
ngưỡng tâm linh nổi tiếng trong tỉnh, xem 
đây là sản phẩm du lịch văn hóa thật sự hấp 
dẫn và có sức thu hút đối với du khách trong 
và ngoài nước". 

Ngoài các tour, tuyến tham quan du lịch 
gắn với loại hình tín ngưỡng, tôn giáo khác 
để thu hút du khách như: đình làng Bình An 
- lăng Ông Nam Hải - chùa Cổ Thạch – bãi 
đá Bảy màu – hòn Cau… ở Tuy Phong, Sở 
Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận 
cho biết, ở Bắc Bình cũng có thể hình thành 
các tuyến tham quan như đình làng Đông An 
- đền thờ Pô Nít - Trung tâm trưng bày Văn 
hóa Chăm - đình làng Xuân An - đình làng 
Xuân Hội - đền thờ Pô Klong Mơh Nai. Tại 
thành phố Phan Thiết, có thể kết nối các 
điểm như: Trường Dục Thanh - đình làng Tú 
Luông - đình làng Đức Thắng - chùa Bà Đức 
Sanh - Dinh Vạn Thủy Tú - chùa Phật Quang 
- tháp Pô Sah Inư… Những tour, tuyến nêu 
trên là rất khả thi vì tọa lạc ở những vị trí 
thuận lợi về giao thông đi lại. Nếu được triển 
khai thực hiện hiệu quả sẽ góp phần giữ gìn 
và phát huy giá trị di tích đình làng ở Bình 
Thuận./. 

Jasi // https://baoxaydung.com.vn.- 2020 
(ngày 21 tháng 11) 

https://baoxaydung.com.vn/binh-thuan-
giu-gin-va-phat-huy-gia-tri-di-tich-dinh-lang-

293484.html

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

BÌNH THUẬN: NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT Ở KHU PHỐ XUÂN AN 1  

ối 5/11, khu phố Xuân An 1, thị trấn 
Chợ Lầu (huyện Bắc Bình) tổ chức 
“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở 

khu dân cư” nhân kỷ niệm 90 năm ngày 
thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt 
Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).  

Tại ngày hội, các đại biểu cùng Ban công 
tác Mặt trận khu phố Xuân An 1 đã ôn lại 
truyền thống vẻ vang của tổ chức Mặt trận, 
quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 
90 năm qua. 

Đây cũng là dịp để khu phố đánh giá kết 
quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh” năm 2020. Hiện khu phố Xuân An 1 có 
hơn 800 hộ dân/3.565 khẩu, có 76% hộ dân 
sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, còn lại 
làm nghề tiểu thủ công nghiệp và buôn bán. 

Năm 2020, khu phố Xuân An 1 đã vận 
động Quỹ “Vì người nghèo” đạt 100%; thực 
hiện nhiều hình thức giúp nhau phát triển 
kinh tế như: thành lập tổ tín chấp vay vốn 
ngân hàng giúp các hộ nghèo và hộ khó 
khăn được vay vốn phát triển kinh tế gia đình 
và giúp sinh viên vay đi học với số tiền trên 
4,5 tỷ đồng; tổ chức hội thảo về phương 
pháp khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc 

T 

https://baoxaydung.com.vn/binh-thuan-giu-gin-va-phat-huy-gia-tri-di-tich-dinh-lang-293484.html
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cây lúa, thanh long và các loại cây trồng 
khác cho nông dân. 

Bà Lê Thị Bích Liên trao học bổng cho học sinh nghèo 
hiếu học tai ngày hội. 

Đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư, 
có 93% số hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó 
có nhiều gia đình văn hóa đạt 3 năm liền. 
Phong trào làm đường giao thông nông thôn 
được nhân dân hưởng ứng tích cực với sự 
đóng góp của nhân dân 40%, nhà nước hỗ 
trợ 60%. Hiện tỷ lệ hộ nghèo tại khu phố 
Xuân An 1 còn 1 hộ, chiếm tỷ lệ 0,12%. 

Phát biểu tại ngày hội, bà Lê Thị Bích 
Liên, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường 
trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận biểu 
dương những kết quả đạt được của khu phố 
Xuân An 1 trong năm 2020. 

Nhân dịp này, bà Lê Thị Bích Liên đã tặng 
10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt 
khó học giỏi, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. 
Uỷ ban MTTQ thị trấn Chợ Lầu đã công nhận 
danh hiệu gia đình văn hóa năm 2020 cho 
các hộ gia đình; biểu dương các gia đình đạt 
thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020. 

 

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn.- 2020 
(ngày 6 tháng 11) 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-ngay-hoi-
dai-doan-ket-o-khu-pho-xuan-an-1-

522825.html 

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

BÌNH THUẬN: RỘN RÀNG NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CHĂM  

ối 7/11, khu dân cư thôn Bình Đức, Xã 
Phan Hiệp, huyện Bắc Bình (Bình 
Thuận) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết 

toàn dân tộc năm 2020.  

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân 
trong thôn đã cùng nhau ôn lại truyền thống 
vẻ vang 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), 
đồng thời đánh giá 1 năm thực hiện các 
phong trào thi đua yêu nước tại KDC. 

Thôn Bình Đức hiện có 397 hộ với 1.871 
khẩu, trong đó  người dân tộc Chăm chiếm 
96%, chủ yếu theo đạo Bà La Môn. Đời sống 
của đồng bào nơi đây dựa vào nghề nông, 
chăn nuôi và gốm gọ. Đây là đơn vị được 
MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận và huyện 
Bắc Bình chọn làm điểm để các địa phương 
khác học tập, rút kinh nghiệm. 

Hiện nay, toàn thôn Bình Đức có 100% hộ 
có điện thắp sáng, tỉ lệ hộ dùng nước sạch, 
hợp vệ sinh là 80%. Công tác giáo dục, 
khuyến học, khuyến tài, xóa đói giảm nghèo 
được quan tâm rõ rệt. Qua thống kê, thôn có 

29 sinh viên đang theo học các trường đại 
học và cao đẳng, 4 em đang học trung cấp 
nghề. Trong năm có 2 hộ thoát nghèo, đời 
sống của người dân trong thôn từng bước 
được cải thiện và nâng cao; có 359 hộ đạt 
danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2020, 
chiếm tỷ lệ 96,5% và có 5 dòng tộc văn hóa. 

Đại tá Ngô Minh Lực, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh Bình Thuận trao quà cho các gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn tại thôn Bình Đức. 

Nhân dịp này, bà Phan Thị Vi Vân, Phó 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình 
Thuận tặng bằng khen của Ủy Ban MTTQ 

T 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-ngay-hoi-dai-doan-ket-o-khu-pho-xuan-an-1-522825.html
http://daidoanket.vn/binh-thuan-ngay-hoi-dai-doan-ket-o-khu-pho-xuan-an-1-522825.html
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Việt Nam tỉnh cho Ban công tác mặt trận 
thôn Bình Đức vì đã có nhiều thành tích xuất 
sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh" năm 2020; Đại tá Ngô Minh Lực 
trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn với tổng trị giá 5 triệu đồng. 

Đồng thời, UBND xã Phan Hiệp khen 
thưởng 7 gia đình văn hóa tiêu biểu; trao giải 

thưởng cho các trò chơi dân gian trong ngày 
hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư Bình 
Đức năm 2020. 

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn.- 2020 
(ngày 8 tháng 11) 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-ron-rang-
ngay-hoi-dai-doan-ket-dan-toc-cham-

522983.html

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

BÌNH THUẬN: TIẾP NHẬN 18,5 TỶ ĐỒNG ỦNG HỘ MIỀN TRUNG 
KHẮC PHỤC BÃO LŨ  

y ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận 
cho biết, tính đến ngày 25/11, MTTQ 
Việt Nam tỉnh Bình Thuận và các cấp 

trong toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 18,5 tỷ đồng 
và nhiều hàng hóa đóng góp của từ các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các doanh 
nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trong tỉnh 
Bình Thuận để ủng hộ các tỉnh miền Trung 
bị thiệt hại do bão lũ vừa qua 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, tiếp nhận 5 
tỷ đồng từ công ty TNHH xổ số kiến thiết.  

Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình 
Thuận đã tiếp nhận tiền mặt trên 11,5 tỷ 
đồng, trong đó ủng hộ trực tiếp tại cơ quan 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hơn 102 triệu 
đồng và ủng hộ gửi trực tiếp vào tài khoản 
“Quỹ Cứu trợ tỉnh”  hơn 11,4 tỷ đồng. 

Đồng thời, đã tiếp nhận nhiều hàng hóa, 
nhu yếu phẩm gồm 3.000 áo sơ mi, 300 kg 
gạo, 86 thùng mì tôm; 28 thùng sữa các loại, 
9 thùng xúc xích, 20 áo phao và nhiều vật 
dụng cần thiết khác… 

Cùng với đó, MTTQ cấp huyện, cấp xã đã 
tiếp nhận số tiền đóng góp trên 7 tỷ đồng 
(trong đó chuyển vào “Quỹ Cứu trợ tỉnh” hơn 
1,5 tỷ đồng) và nhiều hàng hóa nhu yếu 
phẩm khác ủng hộ đồng bào miền Trung bị 
ảnh hưởng do bão lũ gây ra. 

Với số tiền và hàng hóa tiếp nhận được, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã 
chuyển cho 6 tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão 
lũ với tổng số tiền 7 tỷ đồng bao gồm: Quảng 
Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi mỗi tỉnh 1 tỷ đồng 
và 2 tỉnh Bình Định, Kon Tum mỗi tỉnh 500 
triệu đồng. Ngoài ra, nhiều hàng hóa, nhu 
yếu phẩm đã được chuyển đến kịp thời giúp 
đồng bào vùng lũ khắc phục mọi khó khăn, 
ổn định cuộc sống.     

 

Hà Lê // http://daidoanket.vn.- 2020 
(ngày 25 tháng 11) 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-tiep-
nhan-185-ty-dong-ung-ho-mien-trung-khac-

phuc-bao-lu-524864.html 

 

 

 

 

Ủ 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-ron-rang-ngay-hoi-dai-doan-ket-dan-toc-cham-522983.html
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BÌNH THUẬN: TUYÊN DƯƠNG 52 HỌC SINH, SINH VIÊN 
TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020 

áng 29/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức 
chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi 

trẻ Bình Thuận" và lễ tuyên dương “Sinh 
viên 5 tốt - Học sinh 3 rèn luyện – Học sinh 
3 tốt năm học 2019 – 2020”. 

Tại chương trình Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn đã tuyên dương 52 gương học sinh, 
sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; 
“Học sinh 3 rèn luyện” và "Học sinh 3 tốt" cấp 
tỉnh năm học 2019 - 2020. Đây là những cá 
nhân có kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc 
trên mọi mặt. 

 

Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh, sinh viên là 
đồng bào dân tộc thiểu số, con ngư dân có hoàn cảnh 
khó khăn 

Ngoài việc tuyên dương các gương học 
sinh, sinh viên điển hình, Tỉnh đoàn còn tổ 
chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi 
trẻ Bình Thuận”. Qua đó, phối hợp Hội 
khuyến học tỉnh trao 30 suất học bổng Thắp 
sáng ước mơ cho các em học sinh, sinh viên 
có hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt khó, học 
giỏi. Đồng thời, phối hợp với Sở Giáo dục và 
Đào tạo trao tặng 45 suất học bổng Vừ A 
Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa – Trường 
Sa thân yêu cho các em học sinh, sinh viên 

là đồng bào dân tộc thiểu số, con ngư dân 
Bình Thuận có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục 
đến trường (mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu 
đồng). 

Trong khuôn khổ chương trình, Diễn đàn 
gặp gỡ, giao lưu với các doanh nhân thành 
đạt trong Hội doanh nhân trẻ của tỉnh cũng 
được tổ chức và thu hút sự quan tâm của 
các bạn đoàn viên, thanh niên. Tại đây, các 
bạn trẻ đã mạnh dạn trao đổi và được giải 
đáp những thắc mắc về những điều kiện cần 
và đủ nhất định khi bắt đầu khởi nghiệp; 
những kiến thức và kỹ năng trong việc tuyển 
dụng, phỏng vấn khi xin việc làm; các ngành 
nghề đang có xu hướng phát triển và có nhu 
cầu tuyển dụng nhân sự; những trải nghiệm 
khởi nghiệp của các doanh nhân thành đạt… 

Giao lưu với các doanh nhân thành đạt trong Hội 
doanh nhân trẻ Bình Thuận 

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn và Hội Doanh 
nhân trẻ tỉnh Bình Thuận đã ký kết chương 
trình phối hợp về việc “Hỗ trợ, đào tạo học 
sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2021 – 
2025”./. 

  
Quỳnh Trân // 

http://doanthanhnien.vn.- 2020 
 (ngày 2 tháng 11) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-sinh-
vien-viet-nam/binh-thuan-tuyen-duong-52-

hoc-sinh-sinh-vien-tieu-bieu-nam-hoc-2019-
--2020 

 

 

S 
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CÔNG BỐ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG CUỘC THI SÁNG TÁC ẢNH, 
VIDEO CLIP, VIẾT BÀI VỀ BÌNH THUẬN 

ở VHTTDL Bình Thuận vừa có thông 
báo về cơ cấu giải thưởng của Cuộc 
thi sáng tác ảnh, video clip, viết bài về 

Bình Thuận năm 2020. 

Vẻ đẹp thanh bình của làng chài Mũi Né Ảnh 
https://dulichkhampha24.com  

Theo đó, BTC sẽ trao giải cho các hạng 
mục: Thi sáng tác ảnh có 01 giải A trị giá 10 
triệu đồng; 02 giải B trị giá 5 triệu đồng/giải 
và 03 giải C trị giá 3 triệu đồng/giải, 5 giải 
Khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/giải cùng 5 
giải Phụ trị giá 1 triệu đồng/giải. 

Thi sáng tác video clip có 01 giải A trị giá 
10 triệu đồng; 02 giải B trị giá 5 triệu 
đồng/giải; 03 giải C trị giá 3 triệu đồng/giải; 

5 giải Khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/giải 
và 5 giải Phụ trị giá 1 triệu đồng/giải. 

Thi viết bài về Bình Thuận có 01 giải A trị 
giá 10 triệu đồng; 02 giải B trị giá 5 triệu 
đồng/giải; 03 giải C trị giá 3 triệu đồng/giải; 
5 giải Khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/giải 
và 5 giải Phụ trị giá 1 triệu đồng/giải. 

BTC Cuộc thi đã công bố thời hạn cuối 
cùng nhận tác phẩm dự thi là ngày 
10/4/2021. Từ ngày 11- 25/4/2021 sẽ tổ 
chức chấm giải và tổ chức triển lãm, công bố 
kết quả và trao giải Cuộc thi từ ngày 26 - 
30/4/2021. 

Cuộc thi do Sở VHTTDL Bình Thuận tổ 
chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
quảng bá du lịch Bình Thuận, tìm ra các tác 
phẩm ảnh, video clip, viết bài có tính mới, lạ, 
độc đáo, hấp dẫn chứa đựng góc nhìn và 
tình cảm đối với mảnh đất, con người Bình 
Thuận. 

PV // http://baodulich.net.vn.- 2020 
(ngày 8 tháng 11) 

http://baodulich.net.vn/Cong-bo-gia-tri-
giai-thuong-cuoc-thi-sang-tac-anh-video-

clip-viet-bai-ve-Binh-Thuan-15-24807.html

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

HÀ THỊ THU THUỶ: NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH VỚI NHỮNG 
MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH  

uôn muốn chia sẻ sự yêu thương, ấm 
áp đến người nghèo, chị Hà Thị Thu 
Thuỷ đã có hàng trăm bài viết về mảnh 

đời khó khăn cần giúp đỡ trên các tờ báo, 
mạng xã hội...  

Không quản ngại đường xá xa xôi hiểm 
trở, chị Hà Thị Thu Thuỷ luôn tìm về những 
hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi, vận động 
giúp đỡ. Trong các chuyến đi của mình, chị 
nhớ nhất là trường hợp em Nam ở Thuận 
Minh, huyện Hàm Thuận Bắc. Gia đình  Nam 
rất nghèo, cha mẹ làm thuê có lúc không đủ 
sống qua ngày, em lại mắc bệnh ung thư bị 
bệnh viện trả về. Nhà Nam ở trong núi, 
đường vào xã rất khó đi. Nhờ người quen 

giúp, chị đã tìm đến tận nhà và ghi lại những 
hình ảnh chân thực nhất về cuộc sống của 
Nam. 

Sau đó, nhờ có sự giúp đỡ, sẻ chia của 
nhiều tấm lòng vàng, gia đình Nam đã nhận 
được hơn trăm triệu đồng giúp em có thêm 
tiền chữa bệnh kéo dài sự sống. Vì thế, 
những ngày cuối của Nam trở nên vui hơn, 
hạnh phúc hơn cũng được đủ đầy hơn. 
Trong hai năm cuối cuộc đời, cậu bé nhận 
được tình yêu thương của chị Thủy và rất 
nhiều mạnh thường quân khác.  

S 

L 
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Chị Thuỷ trong chuyến đi từ thiện tại Bình Thuận. 

Chị Thuỷ từng được Nhà nước khen thưởng khi còn 
công tác. 

Rồi còn biết bao hoàn cảnh khó khăn 
khác được chị Thủy yêu thương giúp đỡ. Chỉ 
bằng những món quà nhỏ, khi thì bao gạo, 
khi thì phần quà, nhưng chị luôn có mặt đúng 
lúc, kịp thời. Chỉ cần nghe, biết đến hoàn 
cảnh khó khăn là chị lên đường, gửi một 
phần nhỏ sự ấm áp, sẻ chia cho các gia đình 
nghèo khó, khốn đốn. "Kể ra thì nhiều lắm vì 
không nhớ hết, cứ cho đi là còn mãi, thấy 

người ta vui thì mình vui, chỉ là chia sẻ với 
người nghèo thôi em”, chị Thủy nói.  

Đợt lũ lụt miền trung vừa rồi, chị cùng với 
các bạn trong nhóm T.O.T đã vận động hàng 
tấn quà và hơn 500 triệu đồng đi trực tiếp ra 
Quảng Bình, Quảng Trị cứu trợ cho bà con 
vùng lũ. Riêng chị đã vận động được hơn 
200 triệu đồng. Chị và những người bạn 
cũng mở 8 phiên chợ 0 đồng giúp cho hàng 
nghìn người nghèo có những món quà thiết 
thực. 

Chị Thuỷ hiện đã nghỉ hưu an hưởng tuổi già và tích 
cực tham gia các công tác thiện nguyện 

Dù đã nghỉ hưu nhưng bất cứ khi ai cần 
chị đều giúp hết mình. Với một trái tim ấm áp 
hay giúp đỡ mọi người, nhà báo Hà Thị Thu 
Thuỷ được rất nhiều người tin tưởng, yêu 
quý. 

Nhã Phương // https://vtc.vn.- 2020 
(ngày 25 tháng 11) 

https://vtc.vn/ha-thi-thu-thuy-nguoi-ban-
dong-hanh-voi-nhung-manh-doi-bat-hanh-

ar582001.html 

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

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4: TRAO 30 SUẤT HỌC BỔNG 

CHO HỌC SINH NGHÈO  

hà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 
4 trao tặng quà và 30 suất học bổng 
cho các em học sinh khó khăn thôn 

Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, 
tỉnh Bình Thuận nhân "Ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc" năm 2020. 

Ngày 10/11/2020 tại Nhà văn hóa thôn 
Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, 
tỉnh Bình Thuận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam xã Vĩnh Tân đã tổ chức “Ngày hội 
Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020. Về 
tham dự có Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân 
dân, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại 
diện các đoàn thể xã Vĩnh Tân và huyện Tuy 

N 
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Phong, bà con nhân dân thôn Vĩnh Phúc và 
đại diện Lãnh đạo NMNĐ Vĩnh Tân 4. 

Ban lãnh đạo Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cùng 
các đại biểu và nhân dân thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân 

Tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, 
Trưởng Thôn Vĩnh Phúc phát biểu tổng kết, 
đánh giá những mặt đã đạt được và chưa 
đạt được của thôn trong năm 2020, đề ra 
phương hướng hoạt động trong năm 2021 
và gửi lời cám ơn Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4 luôn tạo điều kiện giúp đỡ thôn Vĩnh 
Phúc trong mọi hoạt động phong trào, góp 
phần xây dựng nông thôn mới, đặc biệt 
NMNĐ Vĩnh Tân 4 đã tạo công ăn việc làm 
cho nhiều con em trong thôn có thu nhập ổn 
định, cuộc sống của bà con trong thôn cũng 
được cải thiện về mọi mặt. 

Chia sẻ với những khó khăn của bà con 
trên địa bàn thôn Vĩnh Phúc, NMNĐ Vĩnh 
Tân 4 đã trao tặng quà và 30 suất học bổng 
mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong thôn 
nhằm động viên các em cố gắng vượt qua 
khó khăn để học tập. 

Ông Phạm Đình Quang – Phó Giám đốc NMNĐ Vĩnh 

Tân 4 trao tặng quà và học bổng cho các em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn của thôn Vĩnh Phúc vươn lên 

trong học tập. 

Ông Phạm Đình Quang - Phó Giám đốc 
nhà máy cho biết, nhà máy sẽ tiếp tục đồng 
hành, chia sẻ yêu thương đến các em học 
sinh nghèo của xã. Đồng thời bày tỏ mong 
muốn, các em tiếp tục nỗ lực chăm ngoan, 
học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã 
hội, phấn đấu vượt lên mọi khó khăn.       

Một số hình ảnh tại Ngày hội đại đoàn kết 
Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân: 

 

 

 
Minh Trí // 

http://tapchicongthuong.vn.- 2020  
(ngày 11 tháng 11) 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nha-
may-nhiet-dien-vinh-tan-4-trao-30-suat-hoc-

bong-cho-hoc-sinh-ngheo-76435.htm
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NHẶT ĐƯỢC HƠN 17 TRIỆU ĐỒNG TRẢ LẠI NGƯỜI ĐÁNH RƠI  

hặt được số tiền của người khác 
đánh rơi, bà Nguyễn Thị Thảo (SN 
1963, trú tại khu phố 5, phường Lạc 

Đạo, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) đã 
tìm để trao trả cho người bị mất. Hành động 
của bà Thảo thật đáng trân trọng, là tấm 
gương để mọi người noi theo. 

Trước đó, vào khoảng 09h30’, ngày 
24/11/2020, trong lúc bà Thảo đi mua hàng 
tại chợ Cẩm Sìn thuộc khu phố 6, phường 
Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, bà nhặt 
được 17,5 triệu đồng. Vì không biết chủ 
nhân của số tiền này là ai nên bà Thảo đã 
mang số tiền trên đến Công an phường Lạc 
Đạo, để trình báo và nhờ cơ quan Công an 
hỗ trợ tìm chủ nhân của số tiền trên. 

Bà Nguyễn Thị Tảo (bên trái) trao số tiền nhặt được 
cho chị Hậu tại trụ sở Công an phường Lạc Đạo, TP 
Phan Thiết, Bình Thuận. 

Công an phường Lạc Đạo phối hợp cùng 
bà Thảo đã thông báo để tìm lại chủ nhân 
của số tiền. Đến khoảng 10h30’ cùng ngày, 
chị Hồ Thị Đông Hậu, (SN 1979, trú khu phố 

5, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết) 
đã đến Công an phường Lạc Đạo trình báo 
vụ việc. Sau khi xác minh chính xác mọi 
thông tin, chị Hậu đúng là chủ nhân của số 
tiền trên, Công an phường đã tổ chức trao 
trả lại số tiền cho chị Hậu với sự chứng kiến 
của bà Thảo.  

Tìm lại được số tiền trên, chị Hậu không 
giấu được niềm vui, chị cảm ơn người nhặt 
được số tiền, cảm cơn Công an phường Lạc 
Đạo: “Không có chị Thảo, không có các anh 
Công an chắc tôi không thể tìm được số tiền 
dành dụm bấy lâu nay... !”. 

Còn với bà Thảo, khi trao số tiền nhặt 
được cho công an, nhờ tìm khổ chủ bà chỉ 
nghĩ: “Mình tuy nghèo, nhưng không vì thế 
mà sinh lòng tham. Chỉ cần đặt mình vào vị 
trí của người mất tiền thì sẽ biết cảm giác 
thế nào, buồn lắm! Nghĩ vậy nên mình trình 
báo và nhờ các chú công an giúp tìm người 
mất tiền để trả lại. Chỉ có công an mới giúp 
tìm ra khổ chủ vừa nhanh vừa chính xác…!”. 

Việc làm của bà Thảo là một nghĩa cử cao 
đẹp, hành động tuy nhỏ nhưng nó mang ý 
nghĩa lớn, hy vọng hành động đẹp đó sẽ 
được nhân rộng, lan tỏa nhiều hơn nữa 
trong, xã hội, cộng đồng. 

 

Như ý // http://cand.com.vn.- 2020 
(ngày 24 tháng 11) 

http://cand.com.vn/cuoc-song-muon-
mau-goc/nhat-duoc-hon-17-trieu-dong-tra-

lai-nguoi-danh-roi-621047/

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

NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN: TRAO 4 CĂN NHÀ MỚI CHO CÁC HỘ NGHÈO 
TỈNH BÌNH THUẬN  

ông ty Nhiệt điện Vĩnh Tân/Tổng 
Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) 
vừa bàn giao thêm 4 căn nhà mới cho 

các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn trong tỉnh Bình Thuận. Đây là hoạt 
động nhân ái, nghĩa tình thuộc chương trình 
Mái ấm yêu thương do UBMTTQVN tỉnh 

Bình Thuận, Đài PT-TH Bình Thuận và Công 
ty Nhiệt điện Vĩnh Tân phối hợp thực hiện. 

Nhiều mảnh đời cơ cực, hoàn cảnh éo le! 

Không ruộng đất sản xuất, sống nhờ vào 
những công việc thuê mướn không tên, cuộc 
sống dẫu không khá giả, nhưng hai vợ 
chồng chị Phạm Thị Phương, ngụ Thôn 1, 

N 

C 
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xã Đa Kai, huyện Đức Linh vẫn ấp ủ một ước 
mơ có được căn nhà mới sau nhiều năm 
dành dụm. Thế nhưng, biến cố ập đến, khiến 
người đàn ông trụ cột trong gia đình phải 
nằm một chỗ vì tai nạn giao thông. Gánh 
nặng mưu sinh, vừa lo cho chồng, vừa chăm 
con nhỏ, chị Phương chỉ biết gắng gượng 
qua ngày. 

Còn gia cảnh vợ chồng anh Nguyễn Văn 
Mẫn, ở thôn Đồng Me, xã Đức Thuận, huyện 
Tánh Linh cũng chẳng khá hơn là mấy. Anh 
Mẫn bị tai nạn ở chân, đi lại khó khăn, vợ thì 
bị bệnh thiếu máu, phải điều trị thường 
xuyên. Để có tiền thuốc thang và phụ chồng 
đắp đổi chuyện áo cơm, chị Trần Thị Non vợ 
anh Mẫn, chấp nhận xa ba con nhỏ để vào 
Đồng Nai làm công nhân. 

Căn nhà cũ kỹ của anh Nguyễn Văn Mẫn, xã Đức 
Thuận, huyện Tánh Linh 

Cuộc sống của gia đình anh Nguyễn Thanh, 
ngụ thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy 
Phong thì bấp bênh như chính cái nghề của 
anh gắn bó hơn chục năm nay - đi biển đánh 
cá. Thời điểm biển động, chẳng có cá tôm, 
phải nằm nhà... anh lại “xắn tay” làm thuê 
cho bà con chòm xóm. Vợ anh quanh năm 
đi làm công cho người ta cũng chẳng dư giả 
gì, trong khi đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi 
lớn. 

Và hoàn cảnh của ông Đoàn Văn Đặng, 
sống tại Thôn 1, xã Phước Thể, huyện Tuy 
Phong cũng lắm ngặt nghèo. Ông thì bệnh 
tật, vợ lại đau yếu, người con trai lớn là trụ 
cột chính trong gia đình hiện đi làm thuê ở 
các vườn nho trong thôn để kiếm sống. 

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng 
điểm chung của 4 hộ gia đình này là cuộc 
sống vô cùng khó khăn, nhà cửa tạm bợ... 
với mỗi người, để vượt qua nghịch cảnh có 
lẽ vẫn còn rất xa vời. 

Có những ước mơ đã thành sự thật! 

Qua xem xét của chính quyền địa phương 
và sự chung tay của các tổ chức trong tỉnh, 
4 Mái ấm yêu thương do Công ty Nhiệt điện 
Vĩnh Tân tài trợ vừa được bàn giao trong 
niềm vui chung, nhất là các hộ gia đình tiếp 
nhận. Mỗi căn nhà trị giá 100 triệu đồng, 
được xây dựng kiên cố, bê tông, cốt thép, 
cùng với nhiều vật dụng thiết yếu được Mặt 
trận tỉnh Bình Thuận, chính quyền địa 
phương và đơn vị tài trợ trao tặng cho mỗi 
gia đình. An cư thì mới lạc nghiệp, hy vọng 
với sự giúp đỡ này sẽ là điều kiện để các hộ 
gia đình vươn lên trong cuộc sống. 

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

Ngọc Minh // 
http://tapchicongthuong.vn.- 2020  

(ngày 13 tháng 11) 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhiet-
dien-vinh-tan-trao-4-can-nha-moi-cho-cac-

ho-ngheo-tinh-binh-thuan-76474.htm
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NHÓM SBC BÌNH THUẬN CHẾ XE HÚT ĐINH, TRIỆT ĐƯỜNG LÀM ĂN 
CỦA "ĐINH TẶC"  

gày 11-11, đại diện nhóm thanh niên 
tình nguyện phòng chống tội phạm tại 
tỉnh Bình Thuận (còn được biết đến 

với tên gọi SBC Bình Thuận) cho biết vừa 
chế tạo xong chiếc xe hút đinh thứ hai để 
giúp hạn chế nạn rải đinh của các "đinh tặc" 
tại địa phương.  

Chiếc xe có cấu tạo đơn giản với bộ 
khung là những thanh sắt tự hàn, gắn vào 
đuôi xe máy, bên dưới có 2 bánh xe để di 
chuyển. Phía dưới khung sắt là dàn nam 
châm gồm 7 miếng kết nối với nhau thành 
hàng dài, cách mặt đường gần 10cm để hút 
đinh, vít, kim loại vào. Phần sau khung có 
gắn dòng chữ "Xe hút đinh Phan Thiết" và 2 
cây đèn cảnh báo 2 bên để người đi đường 
dễ quan sát. 

Chiếc xe hút đinh đặc biệt tại Bình Thuận 

Đại diện nhóm SBC Bình Thuận cho biết 
đây là chiếc xe hút đinh thứ hai của nhóm đi 
vào hoạt động, sau khi đã đưa vào chiếc đầu 
tiên hoạt đầu khá hiệu quả từ ngày 7-11 vừa 

qua, hạn chế đường làm ăn của các "đing 
tặc". Toàn bộ khung xe hút đinh đặc biệt này 
do các thành viên trong nhóm tự bỏ chi phí 
để mua vật liệu về làm.  

"Sau khi tiếp nhận phản ánh từ nhiều 
người, nhóm đã đi khảo sát và phát hiện 
nhiều trường hợp thủng lốp xe máy và ô tô 
bất thường, gây mất an toàn, tốn kém tiền 
bạc và thời gian của người tham gia giao 
thông. Có trường hợp xe trước chạy cắn cây 
vít văng vào người gây nguy hiểm người 
chạy xe sau. Vì vậy mà nhóm đã triển khai 
xe hút đình này" - một thành viên nhóm SBC 
Bình Thuận cho biết. 

Nhiều mảnh đinh, ốc vít được hút trên đường phố 

Sau khi đi vào hoạt động từ ngày 7-11, xe 
hút đinh đầu tiên đã thu gom nhiều đinh, ốc 
vít trên mặt đường tại các tuyến đường trung 
tâm TP Phan Thiết. 

 

Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2020 
(ngày 11 tháng 11)  

https://nld.com.vn/thoi-su/nhom-sbc-
binh-thuan-che-xe-hut-dinh-triet-duong-lam-

an-cua-dinh-tac-20201111161318706.htm 

 

 

 

 

 

N 
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TUỔI TRẺ BÌNH THUẬN SAN SẺ YÊU THƯƠNG VỚI NGƯỜI DÂN HÀ TĨNH 

ừ ngày 22 đến 24/11, đoàn công tác 
Tỉnh đoàn - Hội Doanh nhân trẻ tỉnh 
Bình Thuận đã đến thăm và trao tặng 

hỗ trợ kinh phí cùng nhiều nhu yếu phẩm 
cần thiết tại các địa phương bị thiệt hại nặng 
do bão lũ ở Hà Tĩnh. 

Sáng 24/11, trong khuôn khổ chương 
trình "San sẻ yêu thương cùng miền Trung", 
đoàn công tác đã bàn giao kinh phí 150 triệu 
đồng và các vật phẩm gồm sách, vở, nhu 
yếu phẩm (mì tôm, thực phẩm đóng hộp, 
bánh, kẹo, sữa...) cho Tỉnh đoàn Hà Tĩnh để 
điều phối hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và 
tặng "Góc học tập" cho các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương bị 
thiệt hại do bão lũ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Trước đó, ngày 22/11, đoàn công tác đã 
đến thăm và trao tặng 12 suất quà (gồm nhu 
yếu phẩm, sách vở và tiền mặt 2 triệu 
đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn tại xã Tùng Lộc, huyện Can 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

Ngày 23/11, Đoàn đã trao tặng 121 phần 
quà, gồm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng/suất và 
nhu yếu phẩm (gồm mì tôm, bánh kẹo, sữa, 
thực phẩm đóng hộp,...); tặng 1.000 cây 
giống trị giá 30 triệu đồng cho bà con nhân 
dân tại các xã Hà Linh, huyện Hương Khê 
và xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Ngoài ra, để đảm bảo đầy đủ số lượng 
các phần quà được trao kịp thời đến bà con 
nhân dân, đoàn công tác đã mua thêm 
600kg gạo, sữa, nước tương và thuê xe vận 
chuyển các vật phẩm đến địa điểm trao tặng 
cho các hộ dân với kinh phí là 11 triệu đồng; 
tặng thêm cây giống cho bà con nhân dân 
với kinh phí 19 triệu đồng. 

 

Tổng kinh phí trao tặng đợt này là 302 
triệu đồng. 

Chương trình "San sẻ yêu thương cùng 
miền Trung" do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
phát động từ ngày 16/10 đến ngày 5/11đã 
nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ của 
các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và 
ngoài tỉnh, các cơ sở Đoàn, Hội các cấp 
trong tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình 
Thuận với kinh phí 476.000.000 đồng và gần 
600 phần quà gồm nhiều vật dụng, nhu yếu 
phẩm như: quần áo (cũ và mới), sách, vở, 
gạo, sữa, mì tôm, bánh, kẹo, thuốc kháng 
sinh, áo phao,...cùng nhiều vật dụng khác có 
giál trị. 

 

Đến nay, Tỉnh đoàn đã trao tặng toàn bộ 
số tiền và nhu yếu phẩm đến bà con nhân 
dân và các em học sinh vùng bị thiệt hại do 
bão lũ tại các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh. 

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

 (ngày 25 tháng 11) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thanh-
nien-tinh-nguyen/tuoi-tre-binh-thuan-san-

se-yeu-thuong-voi-nguoi-dan-ha-tinh

T 
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BÌNH THUẬN: SẼ CÓ TRƯỜNG NGHỀ MIỄN PHÍ CHO 2.000 HỌC VIÊN/NĂM  

rường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ 
thuật Công đoàn Bình Thuận cho biết 
đang khẩn trương thi công, hoàn thiện 

các hạng mục cuối để đưa vào hoạt động cơ 
sở 2 (tại xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết) vào quý 
I/2021.  

Các hạng mục tại cơ sở 2 đã hoàn thiện, chờ bàn giao 
Ảnh: Minh Châu 

Cơ sở 2 có quy mô đào tạo miễn phí cho 
2.000 học viên/năm, với nhiều cơ sở vật 
chất, trang thiết bị hiện đại. Sau khi đi vào 

hoạt động, cơ sở này sẽ đào tạo miễn phí 
cho học sinh, con em vùng nông thôn, vùng 
sâu vùng xa, người lao động nghèo trong 
tỉnh Bình Thuận với 6 ngành nghề chính 
gồm: Kỹ thuật chế biến món ăn; kỹ thuật máy 
lạnh, điều hòa không khí; quản trị resort; kế 
toán doanh nghiệp; công tác xã hội; lập trình 
máy tính... 

Lãnh đạo Trường Trung cấp nghề Kinh tế 
- Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận cho biết 
do vướng giải phóng mặt bằng nên đến cuối 
tháng 9-2019, công trình mới được triển khai 
xây dựng. Khi đi vào hoạt động, có khoảng 
200 em học sinh nhà xa sẽ được ở miễn phí 
trong khu ký túc xá và cơ sở vật chất tập 
luyện thể dục thể thao, khu vui chơi, nhà 
ăn... 

H.Lê // https://nld.com.vn.- 2020 
 (ngày 22 tháng 11) 

https://nld.com.vn/cong-doan/binh-thuan-
se-co-truong-nghe-mien-phi-cho-2000-hoc-

vien-nam-20201122220411372.htm 

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

TẬP ĐOÀN NOVALAND VÀ BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HỢP TÁC 
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ, CƠ SỞ Y TẾ TẠI NOVAWORLD PHAN THIET 

gày 14-11, đại diện UBND tỉnh Bình 
Thuận đã có buổi làm việc để nghe 
đại diện Tập đoàn Novaland và Bệnh 

viện Đại học Y Hà Nội trình bày dự kiến mô 
hình hợp tác giữa hai bên tại Dự án 
NovaWorld Phan Thiet (TP Phan Thiết). 
Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo các 
sở, ngành và đơn vị có liên quan. 

Với tổng mức đầu tư gần 5 tỷ USD cùng 
quy mô 1.000ha, NovaWorld Phan Thiet 
được kỳ vọng sẽ là “sản phẩm du lịch mới” 
tại Bình Thuận với nhiều tiện ích đẳng cấp. 
Trong đó, Tập đoàn Novaland chú trọng phát 
triển những tiện ích chăm sóc sức khỏe như: 
Hệ thống bệnh viện, thẩm mỹ viện, phòng 
khám, hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng chuẩn quốc tế... Với mục tiêu đưa nơi 
đây trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe, 
làm đẹp, nghỉ dưỡng đẳng cấp trong khu 
vực, từ đó khai thác tiềm năng du lịch của 

Bình Thuận trong việc phát triển du lịch 
chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng, Tập 
đoàn Novaland đã xây dựng mô hình hợp 
tác với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhằm 
xây dựng Bệnh viện Phục hồi chức năng và 
Trung tâm Đào tạo tại NovaWorld Phan 
Thiet.  

Theo đó, Bệnh viện Phục hồi chức năng 
nhằm chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức 
năng cho khách trong nước và quốc tế khi 
đến du lịch, nghỉ dưỡng tại đây. Đối với 
Trung tâm Đào tạo, hai bên cũng sẽ phối 
hợp để đào tạo, cấp chứng chỉ cho bác sỹ, 
điều dưỡng, kỹ thuật viên phục vụ cho các 
bệnh viện, phòng khám và mạng lưới chăm 
sóc sức khoẻ tại nhà tại các khu đô thị, nghỉ 
dưỡng của Novaland và hệ thống y tế địa 
phương nếu có nhu cầu; đào tạo điều dưỡng 
xuất khẩu; đào tạo cán bộ y tế theo nhu cầu 
xã hội khác. 

T 

N 
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Đại diện UBND tỉnh Bình Thuận trong buổi làm việc 
với đại diện Tập đoàn Novaland và Bệnh viện Đại học 
Y Hà Nội  

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn 
Novaland và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã 
bày tỏ mong muốn hợp tác với Bình Thuận 
về việc: Tiếp nhận các sinh viên đã được 
đào tạo bởi Trường Cao đẳng Y tế Bình 
Thuận để đào tạo tiếp tại Trung tâm Đào tạo; 
liên kết với các bệnh viện tại Bình Thuận 
trong đào tạo thực hành cho học viên của 
Trung tâm và hỗ trợ chuyên môn cho người 
bệnh trong hệ thống chăm sóc sức khoẻ của 
Novaland tại Bình Thuận; kết nối y tế từ xa 
giữa các bệnh viện của Bình Thuận để có 
thể hội chẩn, khám, tư vấn kết hợp với đào 
tạo, nâng cao năng lực; hợp tác nâng cao 
năng lực khám chữa bệnh của các bệnh viện 
và năng lực giảng dạy của Trường Cao đẳng 
Y tế Bình Thuận; phối hợp triển khai hoạt 
động chăm sóc sức khoẻ tại nhà theo mô 
hình Buurtzorg (Hà Lan) có kết nối telehealth 
tại Bình Thuận nếu có nhu cầu. 

Novaland hợp tác Viện Michael Dukakis cùng nhiều 
giáo sư từ Harvard, MIT, …lập phân viện đào tạo AI 
và thúc đẩy đổi mới sáng tạo   

Tập đoàn Novaland cũng đề xuất phương 
án kết hợp AI (trí tuệ nhân tạo) trong các ứng 
dụng y tế với sự tư vấn của các giáo sư AI 
hàng đầu thế giới từ Viện Michael Dukakis, 
Đại học Harvard, Viện Công nghệ 
Massachusetts (MIT)... 

Ngày 11-11 vừa qua, Novaland và Viện 
Michael Dukakis cũng đã công bố nội dung 
của  hợp đồng hợp tác chiến lược. Theo đó, 
viện Michael Dukakis sẽ hỗ trợ Novaland 
xây dựng dự án NovaWorld Phan Thiet trở 
thành một điểm sáng của thế giới về sáng 
tạo công nghệ và văn hoá trong thời đại AI. 

Đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khảo sát Dự án 
NovaWorld Phan Thiet sau buổi làm việc 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận – Nguyễn Đức Hòa 
hoan nghênh và đánh giá cao mô hình hợp 
tác giữa Tập đoàn Novaland và Bệnh viên 
Đại học Y Hà Nội tại NovaWorld Phan Thiết; 
đồng thời, nhấn mạnh tỉnh Bình Thuận sẽ 
ủng hộ và hỗ trợ hết mình về mặt pháp lý, 
trình tự thủ tục… nhằm đưa mô hình hợp tác 
này sớm đi vào triển khai và hoạt động. 

Được biết, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là 
một đơn vị thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, 
là Bệnh viện đi đầu trong phát triển và ứng 
dụng kỹ thuật y khoa tiên tiến, trong đó có 
nhiều kỹ thuật lần đầu triển khai tại Việt Nam 
trong các lĩnh vực: Tim mạch, cấp cứu, Gây 
mê hồi sức, Ngoại khoa, Ung bướu, Chẩn 
đoán hình ảnh, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi 
Họng, Trung tâm nghiên cứu Gen – Protein, 
Nội soi can thiệp… Qua đó, giúp cho bệnh 
nhân giảm thiểu được biến chứng, giảm chi 
phí điều trị, nâng cao được chất lượng điều 
trị và chuyển giao công nghệ được cho các 
bệnh viện trong nước. 

Bình Minh //  
https://www.sggp.org.vn.- 2020 

 (ngày 18 tháng 11) 

https://www.sggp.org.vn/tap-doan-
novaland-va-benh-vien-dai-hoc-y-ha-noi-
hop-tac-phat-trien-dich-vu-co-so-y-te-tai-

novaworld-phan-thiet-698330.html 

https://www.sggp.org.vn/tap-doan-novaland-va-benh-vien-dai-hoc-y-ha-noi-hop-tac-phat-trien-dich-vu-co-so-y-te-tai-novaworld-phan-thiet-698330.html
https://www.sggp.org.vn/tap-doan-novaland-va-benh-vien-dai-hoc-y-ha-noi-hop-tac-phat-trien-dich-vu-co-so-y-te-tai-novaworld-phan-thiet-698330.html
https://www.sggp.org.vn/tap-doan-novaland-va-benh-vien-dai-hoc-y-ha-noi-hop-tac-phat-trien-dich-vu-co-so-y-te-tai-novaworld-phan-thiet-698330.html
https://www.sggp.org.vn/tap-doan-novaland-va-benh-vien-dai-hoc-y-ha-noi-hop-tac-phat-trien-dich-vu-co-so-y-te-tai-novaworld-phan-thiet-698330.html
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BÌNH THUẬN KẾT NỐI CÁC NGUỒN LỰC TRONG VIỆC GIẢM THIỂU 
RÁC THẢI ĐẠI DƯƠNG  

hằm nâng cao nhận thức, ứng xử và 
thói quen phân loại rác tại nguồn cho 
cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp và 

cộng đồng, từng bước góp phần chung tay giải 
quyết vấn đề ô nhiễm rác thải đại dương và 
rác thải nhựa, tỉnh Bình Thuận triển khai thực 
hiện dự án “Kết nối các nguồn lực trong việc 
giảm thiểu rác thải đại dương”.  

Các lực lượng tham gia thu gom rác thải dọc bãi biển. 
Ảnh: Tư liệu 

Dự án do Quỹ môi trường toàn cầu, 
Chương trình phát triển Liên hợp quốc 
(UNDP/GEF SGP) tài trợ. Tổng kinh phí thực 
hiện dự án hơn 3,3 tỷ đồng, trong đó vốn viện 
trợ từ Chương trình phát triển Liên hợp quốc 
hơn 1,3 tỷ đồng. Đây là một phần của dự án 
“Nhân rộng mô hình cộng đồng quản lý chất 
thải sinh hoạt và nhựa tại 5 thành phố” do Bộ 
Ngoại giao Na Uy hỗ trợ được triển khai tại các 
địa điểm: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Định, 
Bình Thuận và Bình Dương. 

Dự án được triển khai trong 2 năm (2020 - 
2022) tại các địa bàn: thành phố Phan Thiết, 
huyện Tuy Phong và huyện Phú Quý. Trong 
đó, tập trung ở các địa điểm phát sinh nhiều 
rác thải nhựa như: Cảng cá Phan Thiết, tuyến 
đường du lịch Nguyễn Đình Chiểu (thành phố 
Phan Thiết); Cảng cá Liên Hương, tuyến tàu 
du lịch từ đất liền bờ biển thị trấn Liên Hương 
ra Hòn Cau (huyện Tuy Phong); các xã Tam 
Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải (huyện Phú 
Quý)... 

Ngoài xây dựng và nhân rộng các mô hình 
quản lý tổng hợp đối với chất thải rắn như: mô 
hình tàu cá và tàu du lịch không xả rác thải đại 
dương; mô hình khu dân cư, tuyến đường 
tham gia thu gom rác thải và giảm thiểu rác 
thải nhựa… dự án sẽ chú trọng triển khai các 
hoạt động tuyên truyền về phân loại, thu gom, 
tái chế rác, tái chế chất thải đúng cách; vận 
động người dân hạn chế sử dụng chất nhựa, 
túi nilon và thay thế bằng các sản phẩm thân 
thiện với môi trường… 

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lê 
Thị Hải Yến, Dự án kết nối các nguồn lực trong 
việc giảm thiểu rác thải đại dương có ý nghĩa 
rất lớn trong việc ngăn chặn phát sinh chất thải 
nhựa ra môi trường. Thông qua các hoạt động 
của dự án mà trọng tâm là thực hiện mục tiêu 
xây dựng, nhân rộng mô hình quản lý tổng hợp 
đối với chất thải rắn, nhựa tại các địa bàn dân 
cư sẽ góp phần nâng cao kiến thức, nhận 
thức, thói quen ứng xử cho cán bộ, nhân dân, 
doanh nghiệp và cộng đồng, nâng cao hiệu 
quả quản lý rác thải nhựa đại dương và phát 
triển nền kinh tế biển xanh. 

Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
các cấp sẽ phối hợp tuyên truyền đến hội viên, 
phụ nữ và nhân dân về tác động tiêu cực của 
rác thải nhựa, túi nilon tới môi trường sống và 
sức khỏe con người; phát động thực hiện 
phong trào “Chống rác thải nhựa” với sự tham 
gia trực tiếp của cộng đồng; các cấp Hội tổ 
chức các chiến dịch ra quân bảo vệ môi 
trường, chống rác thải nhựa tại địa bàn dân 
cư; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các 
thành viên gia đình tích cực tham gia tổng vệ 
sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải, 
góp phần xây dựng và bảo vệ môi trường sống 
của chúng ta sạch, an toàn và phát triển bền 
vững. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 2020 
(ngày 14 tháng 11) 

https://baotintuc.vn/xa-hoi/binh-thuan-ket-
noi-cac-nguon-luc-trong-viec-giam-thieu-rac-

thai-dai-duong-20201114080232727.htm

N 

https://baotintuc.vn/xa-hoi/binh-thuan-ket-noi-cac-nguon-luc-trong-viec-giam-thieu-rac-thai-dai-duong-20201114080232727.htm
https://baotintuc.vn/xa-hoi/binh-thuan-ket-noi-cac-nguon-luc-trong-viec-giam-thieu-rac-thai-dai-duong-20201114080232727.htm
https://baotintuc.vn/xa-hoi/binh-thuan-ket-noi-cac-nguon-luc-trong-viec-giam-thieu-rac-thai-dai-duong-20201114080232727.htm
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BÌNH THUẬN: PHẤN ĐẤU MỘT ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN ĐẠT CHUẨN 
NÔNG THÔN MỚI  

ổng số xã đạt chuẩn NTM là 67/93 xã, 
trong đó có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng 
cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.  

Theo ông Nguyễn Hữu Phước, Chánh 
Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh, năm 
2021, tỉnh Bình Thuận phấn đấu có thêm 
một đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM và 
thêm 2 xã đạt chuẩn NTM. 

Nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM là 67/93 
xã, trong đó có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng 
cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

Chất lượng cuộc sống của cư dân nông 
thôn được nâng cao, thu nhập bình quân 
của người dân nông thôn dự kiến năm 2021 
đạt gần 49 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ 
nghèo khu vực nông thôn dưới 3%; tỷ lệ hộ 
dân được sử dụng nước sạch đạt 
65%...           

Quỳnh Anh // http://daidoanket.vn.- 
2020 (ngày 22 tháng 11) 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-phan-
dau-mot-don-vi-cap-huyen-dat-chuan-nong-

thon-moi-524504.html 

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

BÌNH THUẬN QUYẾT TÂM GIẢM THIỂU RÁC THẢI ĐẠI DƯƠNG 

áng 3/11, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 
Bình Thuận đã tổ chức Lễ khởi động 
Dự án Kết nối các nguồn lực trong 

việc giảm thiểu rác thải đại dương trên địa 
bàn huyện Phú Quý, Tuy Phong, TP Phan 
Thiết. 

Dự án kết nối các nguồn lực trong việc 
giảm thiểu rác thải đại dương do Quỹ môi 
trường toàn cầu, Chương trình phát triển 
Liên hiệp quốc (UNDP/GEF SGP) tài trợ, 
tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 3,3 tỷ 
đồng, trong đó vốn viện trợ từ Chương trình 
phát triển Liên hiệp quốc hơn 1,3 tỷ đồng. 

Thời gian thực hiện dự án 02 năm (2020 
- 2022) ở các địa phương TP Phan Thiết, 
huyện Tuy Phong, huyện Phú Quý. Trong 
đó, tập trung ở các địa điểm phát sinh nhiều 
rác thải nhựa như: Cảng cá Phan Thiết, 
tuyến đường du lịch Nguyễn Đình Chiểu – 
TP Phan Thiết; Cảng cá Liên Hương, tuyến 
tàu du lịch từ đất liền bờ biển thị trấn Liên 
Hương ra Hòn Cau - huyện Tuy Phong; các 
xã Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải - 
huyện Phú Quý.  

Bà Lê Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội Liên hiệp 
phụ nữ tỉnh Bình Thuận cho biết dự án có ý 
nghĩa rất lớn trong việc ngăn chặn phát sinh 
chất thải nhựa, từ việc nâng cao kiến thức, 
nhận thức, năng lực cho cán bộ, nhân dân, 

doanh nghiệp và cộng đồng, nâng cao hiệu 
quả quản lý rác thải nhựa đại dương và phát 
triển nền kinh tế biển xanh, trong đó trọng 
tâm là thực hiện mục tiêu xây dựng, nhân 
rộng mô hình quản lý tổng hợp đối với chất 
thải rắn, nhựa tại các địa bàn dân cư.  

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục phối 
hợp nhằm đưa dự án đạt hiệu quả cao nhất. 

Dự án sẽ triển khai tổ chức các lớp tập 
huấn nâng cao kiến thức phòng chống rác 
thải, kỹ năng thu gom, phân loại, tái sử dụng, 
tái chế chất thải đúng cách; phối hợp tuyên 
truyền, vận động mỗi người, các cấp, các 
ngành, và toàn xã hội thay đổi nhận thức và 
chuyển sang hành động, chung tay giảm 
thiểu và cấm sử dụng một số sản phẩm 
nhựa không thân thiện môi trường; tái sử 
dụng chất thải nhựa để giảm ô nhiễm do rác 
thải nhựa và túi nilon gây ra.  

T 

S 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-phan-dau-mot-don-vi-cap-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi-524504.html
http://daidoanket.vn/binh-thuan-phan-dau-mot-don-vi-cap-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi-524504.html
http://daidoanket.vn/binh-thuan-phan-dau-mot-don-vi-cap-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi-524504.html
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tuấn Phong phát biểu 
tại buổi lễ. 

Trong đó, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp 
sẽ phối hợp tuyên truyền đến hội viên, phụ 
nữ và nhân dân về tác động tiêu cực của rác 
thải nhựa, túi nilon tới môi trường sống và 
sức khỏe con người. Phát động thực hiện 
phong trào “Chống rác thải nhựa” với sự 
tham gia trực tiếp của cộng đồng; các cấp 
Hội tổ chức các chiến dịch ra quân bảo vệ 
môi trường, chống rác thải nhựa tại địa bàn 
dân cư; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, 

các thành viên gia đình tích cực tham gia 
tổng vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại 
rác thải, góp phần xây dựng và bảo vệ môi 
trường sống của chúng ta sạch, an toàn và 
phát triển bền vững. 

Phát biểu tại buổi Lễ khởi động Dự án, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tuấn Phong 
đánh giá cao sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ 
của Chương trình phát triển Liên hiệp quốc 
trong thời gian qua. Phó chủ tịch UBND tỉnh 
cũng đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương 
liên quan của tỉnh tiếp tục phối hợp với 
Chương trình phát triển Liên hiệp quốc trong 
quá trình triển khai dự án, nhằm đưa Dự án 
Kết nối các nguồn lực trong việc giảm thiểu 
rác thải đại dương trên địa bàn huyện Phú 
Quý, Tuy Phong, TP Phan Thiết đạt hiệu quả 
cao nhất. 

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

(ngày 4 tháng 11) 

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-
hoi/binh-thuan-quyet-tam-giam-thieu-rac-

thai-dai-duong-d139804.html

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

BÌNH THUẬN: TẠO THÓI QUEN ƯU TIÊN MUA SẮM HÀNG VIỆT  

ặt trận và các ban ngành, đoàn thể 
huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, triển khai thực hiện nghiêm 

túc CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam”.  

Theo Phan Thị Vi Vân, Phó Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, trong 
năm 2019 và 8 tháng đầu năm 2020, cấp ủy 
Đảng, chính quyền, Mặt trận và các ban 
ngành, đoàn thể huyện đã đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm 
túc CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam”. 

CVĐ có sức lan tỏa sâu rộng, tác động 
tích cực đến toàn xã hội, giúp người dân và 
các cơ quan, tổ chức nhận thức đầy đủ hơn 
về trách nhiệm và quyền lợi của mình đối với 

sản phẩm hàng hóa được sản xuất trong 
nước, tạo thói quen ưu tiên mua sắm, sử 
dụng hàng hóa thương hiệu Việt. 

Các cơ quan, đơn vị của huyện thường 
xuyên phối hợp vận động những cửa hàng 
kinh doanh tạp hóa trên địa bàn ưu tiên bán 
hàng Việt; thống nhất cho các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức các 
chương trình giới thiệu sản phẩm, đưa hàng 
Việt về nông thôn…     

Thanh Giang //  
http://daidoanket.vn.- 2020  

(ngày 15 tháng 11) 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-tao-thoi-
quen-uu-tien-mua-sam-hang-viet-

523728.html 

 

 

M 
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BÌNH THUẬN: TÀU THUYỀN ĐÃ RA KHỎI VÙNG NGUY HIỂM CỦA BÃO SỐ 12  

heo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn tỉnh Bình Thuận, đến chiều 9/11, 

việc ứng phó với cơn bão số 12 đang được 
tiến hành khẩn trương. Các tàu, thuyền đã 
được thông báo và đều thoát khỏi vùng nguy 
hiểm của bão số 12.  

Tàu, thuyền neo đậu tại cảng cá Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận. Ảnh minh họa: Hồng Hiếu/TTXVN 

Tính đến 17 giờ ngày 9/11, toàn tỉnh có 
185 tàu, thuyền với 1.493 lao động đánh bắt 
hải sản xa bờ, 1.359 phương tiện với 7.709 
lao động đánh bắt gần bờ (10 hải lý trở vào, 
đi về trong ngày); 5.864 phương tiện với 
32.879 lao động neo đậu tại bến, 94 lồng, bè 
nuôi hải sản với 265 lao động. Các chủ lồng, 
bè nuôi thủy sản đã được lực lượng biên 
phòng thông tin về tình hình thời tiết, ảnh 
hưởng của bão số 12 và đã gia cố, chằng 
buộc an toàn cho bè nuôi, khi có lệnh cấm 
sẽ đi vào bờ tránh trú. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ 
đạo các đồn biên phòng thông báo, hướng 
dẫn các phương tiện đang hoạt động ở vùng 
nguy hiểm trên biển vào nơi tránh trú, neo 
đậu an toàn, kết nối thông tin liên lạc với các 
chủ tàu, kiểm đếm, rà soát để hướng dẫn, 
hỗ trợ xử lý khi xảy ra sự cố. Bộ đội Biên 
phòng cũng mở đài canh 24/24 giờ để tiếp 
nhận thông tin, kiểm soát tàu thuyền, hướng 
dẫn các chủ phương tiện tránh trú hoặc 
không đi vào vùng nguy hiểm của bão; bắn 
pháo hiệu báo bão tại đồn biên phòng Thanh 
Hải và Cửa khẩu Cảng Phú Quý theo quy 
định. 

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh Bình Thuận, đến trưa 9/11, mực nước 
các hồ chứa trong tỉnh đều thấp hơn mực 
nước thiết kế. Công ty Khai thác công trình 
thủy lợi đã phân công trực 24/24 giờ tại tất 
cả các hồ chứa, đầu mối công trình thủy lợi; 
phân công lực lượng trực tại các điểm xung 
yếu, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, ảnh 
hưởng bão số 12, mưa, lũ trên địa bàn tỉnh, 
mưa ở thượng nguồn để chủ các hồ chứa 
để tính toán lưu lượng về hồ, vận hành điều 
tiết nước hợp lý, đảm bảo an toàn công trình, 
tích nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất. 

Đến 17 giờ ngày 9/11, các địa phương đã 
rà soát khu dân cư ven biển, ven sông, vùng 
trũng, ngập lụt, sạt lở để sẵn sàng phương 
tiện, lực lượng và kế hoạch sơ tán dân khỏi 
vùng nguy hiểm khi có bão hoặc mưa, lũ, 
ngập lụt; chuẩn bị tốt theo phương châm "4 
tại chỗ" để ứng phó với các tình huống, sự 
cố có thể xảy ra. Các cơ quan chức năng ở 
địa phương cũng chỗ trợ nhân dân chằng, 
chống nhà cửa, neo buộc lồng bè thủy sản, 
chặt tỉa cành cây, an toàn lưới điện và đảm 
bảo an toàn cho khách du lịch tại các điểm 
du lịch, các resort trong tỉnh. 

Tỉnh Bình Thuận cũng đã sẵn sàng 
phương án di dời, sơ tán dân theo kế hoạch 
tại các địa phương ven biển khi bão ảnh 
hưởng trực tiếp và gây mưa, lũ, ngập lụt. 
Trong đó, các huyện Tuy Phong, Bắc Bình 
và huyện đảo Phú Quý  rà soát chặt số 
lượng người dân sống ven biển và có thể 
phải chịu ảnh hưởng tực tiếp của bão số 12 
để lập phương án, kế hoạch di dời khi có 
lệnh của cấp có thẩm quyền. Dự kiến, Bình 
Thuận sẽ di dời 5.503 hộ với 23.334 nhân 
khẩu khi bão đổ bộ trực tiếp vào địa bàn. 

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

(ngày 9 tháng 11) 

https://baotintuc.vn/xa-hoi/binh-thuan-
tau-thuyen-da-ra-khoi-vung-nguy-hiem-cua-

bao-so-12-20201109201458611.htm 

 

 

T 
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HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ CHỦ ĐỘNG DỰ TRỮ HÀNG HÓA TRONG MÙA MƯA BÃO  

ỉnh Bình Thuận đang vào mùa mưa bão 
năm 2020. Tình hình thời tiết diễn biến 
phức tạp, thường xuyên có sóng to, gió 

lớn làm cho việc đi lại giữa huyện đảo Phú Quý 
và đất liền gặp nhiều khó khăn.  

Tàu cao tốc từ huyện đảo Phú Quý vào đất liền. Ảnh tư 
liệu: Nguyễn Thanh/TTXVN 

Để chủ động dự trữ hàng hóa, phương tiện 
vận chuyển đầy đủ, kịp thời phục vụ người dân 
trên địa bàn huyện Phú Quý trong  tình hình 
thời tiết xấu, Ủy ban nhân dân huyện đảo Phú 
Quý đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thường 
xuyên kiểm tra lượng hàng hóa bán ra và 
lượng hàng hóa dự trữ theo kế hoạch đã giao. 
Huyện đề xuất Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây 
dựng phương án dự trữ xăng dầu trong mùa 
thời tiết xấu để tham gia cung ứng xăng dầu 
cho nhân dân trên huyện; dự trữ nguồn dầu để 
hoạt động máy phát điện, đảm bảo cung cấp 
điện phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của nhân 
dân trên địa bàn huyện đảo. Đồng thời, huyện 
dự trữ các cơ số thuốc và vật tư y tế, nhất là 
các thuốc phòng dịch đảm bảo không để thiếu 
thuốc điều trị hoặc dịch bệnh xảy ra trên địa 
bàn huyện khi huyện bị chia cắt do thời tiết xấu 
kéo dài. 

Theo Ủy ban nhân dân huyện đảo Phú Quý, 
hiện nay, các hộ kinh doanh, hộ gia đình trên 
địa bàn huyện đã chủ động tăng mức dự trữ 
hàng hóa, đảm bảo lượng hàng hóa dự trữ từ 
60% - 70% so với nhu cầu của người dân trên 
địa bàn huyện. 

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận đã xây 
dựng Kế hoạch để dự trữ lương thực, thực 
phẩm và hàng hóa thiết yếu dự phòng phục vụ 
công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn trong năm 2020. 

Theo đó, Sở đã đề nghị các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh trong kế hoạch kinh doanh 
thường xuyên của mình tính toán dự trữ, 
chuẩn bị một lượng hàng hóa thiết yếu nhất 
định, để bảo đảm kịp thời sẵn sàng phục vụ 
nhân dân ở các vùng khi có thiên tai. Sở tăng 
cường vận động các doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh các mặt hàng xây dựng, thực 
phẩm, nhu yếu phẩm… phối hợp tổ chức triển 
khai dự trữ, cung cấp các nhu yếu phẩm cần 
thiết để sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có lụt, 
bão xảy ra, không để tình trạng thiếu nguồn 
cung cấp hàng hóa hỗ trợ cho các vùng chịu 
ảnh hưởng (trong đó có huyện đảo Phú Quý). 

Để đảm bảo phương tiện vận chuyển hàng 
hóa ra huyện đảo, Sở Giao thông Vận tải đã 
chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối 
hợp Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận thường 
xuyên kiểm tra, kiểm soát các tàu hoạt động 
tuyến Phan Thiết - Phú Quý, xử lý nghiêm các 
phương tiện vi phạm quy định về vận chuyển 
hành khách, hàng hóa; kiểm tra các thiết bị an 
toàn giao thông, phao cứu sinh, cứu hộ cho 
hành khách đi tàu. Đồng thời, Sở giao Ban 
Quản lý Cảng Phú Quý sắp xếp tài xế, chuyến 
cho các tàu khách hoạt động tuyến vận tải Phú 
Quý - Phan Thiết, đảm bảo phương tiện để 
vận chuyển hành khách, hàng hóa được thuận 
tiện và an toàn. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 2020  
(ngày 6 tháng 11) 

https://baotintuc.vn/kinh-te/huyen-dao-phu-
quy-chu-dong-du-tru-hang-hoa-trong-mua-

mua-bao-20201106081152087.htm

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

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN: XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ HOẠT ĐỘNG 
TÌNH TRẠNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÁI PHÉP 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký 
văn bản giao Giám đốc Sở TN-MT tổng 
hợp, báo cáo tình hình kiểm tra, xử lý 

hoạt động khai thác khoáng sản trái phép 10 
tháng đầu năm 2020.  

Thời gian qua, Đoàn kiểm tra liên ngành 
của tỉnh Bình Thuận đã tăng cường công tác 

T 

C 
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kiểm tra, tham mưu xử lý nhiều trường hợp vi 
phạm về lĩnh vực khoáng sản. Tuy nhiên, tình 
trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn 
diễn biến phức tạp ở một số địa bàn (nhất là 
địa bàn huyện Hàm Tân, Bắc Bình, Tuy Phong 
và khu vực giáp ranh giữa huyện Tánh Linh và 
Đức Linh). 

Ngày 22/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã 
ban hành Quyết định số 2327 kiện toàn Đoàn 
kiểm tra liên ngành để thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra và xử lý hoạt động khai thác khoáng 
sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Hồ Biển Lạc trở thành mỏ cát khổng lồ, làm giàu cho các 
đầu nậu khai thác 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu 
giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
– Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh 
tổng hợp, báo cáo tình hình kiểm tra, xử lý 
hoạt động khai thác khoáng sản trái phép 10 
tháng đầu năm 2020 và tình hình triển khai 
nhiệm vụ theo điểm 2, Công văn số 
2800/UBND-KT ngày 30/7/2020 của UBND 
tỉnh về việc xử lý tình trạng khai thác, vận 
chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản vật liệu 
xây dựng thông thường trái phép; trên cơ sở 
đó, phân tích, đánh giá và đề xuất nhiệm vụ, 
giải pháp tăng cường công tác phối hợp kiểm 
tra, kiểm soát, xử lý hoạt động khai thác 
khoáng sản trái phép trong thời gian đến 
(trong đó, tập trung xử lý dứt điểm các điểm 
nóng như: khu vực xã Sơn Mỹ, huyện Hàm 
Tân; lòng hồ Tà Pao, huyện Tánh Linh; lòng 
hồ Biển Lạc, sông La Ngà giáp ranh hai huyện 
Tánh Linh và huyện Đức Linh...). Kết quả báo 
cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2020. 

Trước đó, báo PLVN đã có loạt bài phản 
ánh về tình hình khai thác khoáng sản trên địa 
bàn tỉnh đặc biệt là khai thác cát tại các huyện 
Hàm Tân, Tánh Linh và Đức Linh. 

Với nguồn tài nguyên, địa hình và các 
nguồn lợi thế khác nhau mà các mỏ cát này có 
những phương thức khai thác, vận chuyển 
khác nhau. Tại mỏ cát nằm cạnh đập Sông 

Dinh 3, Hàm Tân thì “đơn vị” khai thác cát chỉ 
khai thác vào ban đêm và dùng máy bơm hút 
nước từ lòng hồ lên để rửa cát. Trái lại với 
Hàm Tân thì tại khu vực sông La Ngà, dưới 
chân núi Tà Pao (Tánh Linh) cùng hồ Biển Lạc 
(Đức Linh) các “đơn vị” khai thác thuận lợi hơn 
vì chỉ cần lắp đường ống nối dài hút cát trực 
tiếp từ lòng hồ lên mà thôi. 

Đại công trường khai thác cát với đầy đủ nhà chòi, xe 
ben, máy xúc, máy bơm, ống hút (Hàm Tân) 

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Thông, 
Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp Bình 
Thuận cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các 
sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành 
phố tăng cường hơn nữa công tác tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhất là trên 
các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi 
trường… để người dân, doanh nghiệp nắm rõ, 
hiểu rõ và thực hiện theo đúng quy định pháp 
luật hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lấn, 
chiếm đất đai, khai thác khoáng sản trái phép 
diễn ra ở một số địa phương như trong thời 
gian qua mà các phương tiện thông tin, báo 
chí đã nêu. 

Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan tham 
mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý, xử lý 
vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 
luật, thời gian tới Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phối 
hợp các Sở chuyên ngành tổ chức các lớp tập 
huấn công tác xử lý vi phạm hành chính nhất 
là lĩnh vực đất đai, khoáng sản…cho các cá 
nhân có thẩm quyền xử phạt. Đồng thời, tham 
mưu cho UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm 
tra định kỳ và đột xuất nhằm chấn chỉnh, kiến 
nghị xử lý các cá nhân, tổ chức không làm tốt 
công tác trên theo đúng quy định pháp luật. 

Minh Trường // 
 https://baophapluat.vn.- 2020  

(ngày 2 tháng 11) 

https://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-
thanh/chu-tich-ubnd-tinh-binh-thuan-xu-ly-

triet-de-hoat-dong-tinh-trang-khai-thac-
khoang-san-trai-phep-553775.html 
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

BỘ CÔNG THƯƠNG ỦNG HỘ BÌNH THUẬN TRỞ THÀNH TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG 
CỦA ĐẤT NƯỚC 

hát huy những tiềm năng sẵn có để 
đưa Bình Thuận trở thành trung tâm 
năng lượng của đất nước là nội dung 

buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Công 
Thương Trần Tuấn Anh với lãnh đạo tỉnh 
Bình Thuận tại trụ sở Bộ Công Thương ngày 
11/11/2020. 

Tại buổi làm việc, các đồng chí Dương 
Văn An - Bí thư tỉnh ủy, Nguyễn Ngọc Hai - 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và lãnh đạo 
các Sở chức năng của Bình Thuận đã báo 
cáo các nội dung liên quan đến định hướng 
phát triển ngành công nghiệp năng lượng 
của tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới cũng 
như một số dự án đề nghị xem xét bổ sung 
vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 
giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2035 (Quy 
hoạch điện VIII). 

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc 

Theo đó mục tiêu đến năm 2030 cung cấp 
đủ nhu cầu năng lượng đáp ứng cho các 
mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế xã 
hội của tỉnh; ưu tiên đầu tư, khai thác, sử 
dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng 
lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng 
sạch; đưa ngành năng lượng trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan 
trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại tỉnh 
Bình Thuận. 

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc 
gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 

2030 - gọi tắt là Quy hoạch điện VII và Quy 
hoạch điện VII điều chỉnh, Bình Thuận được 
quy hoạch đầu tư 2 trung tâm điện lực lớn là 
Trung tâm điện lực Vĩnh Tân (6.180 MW), 
Trung tâm điện lực Sơn Mỹ (4.500 MW) và 
hệ thống truyền tải giải phóng công suất của 
các nguồn cung điện trên địa bàn. 

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, Bình Thuận có 
nhiều bài học tốt về phát triển năng lượng 

“Các dự án điện nêu trong đề xuất của 
Bình Thuận nhằm góp phần triển khai thực 
hiện có kết quả Nghị quyết số 55-NQ/TW 
của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện chủ 
trương xã hội hóa nguồn điện, huy động 
nguồn lực đầu tư vào tỉnh, khuyến khích và 
tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành 
phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham 
gia phát triển năng lượng, góp phần bảo 
đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển 
kinh tế xã hội bền vững” - báo cáo của lãnh 
đạo tỉnh Bình Thuận cho biết. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá cao 
những nỗ lực thời gian qua của Bình Thuận 
trong phát triển năng lượng, nhất là các dự 
án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, 
đồng thời khẳng định Bộ Công Thương luôn 
đồng hành cùng tỉnh Bình Thuận trong việc 
đưa tỉnh trở thành một trung tâm năng lượng 
lớn của đất nước cũng như ủng hộ các quan 

P 
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điểm phát triển năng lượng của tỉnh và phát 
triển đồng bộ nguồn điện sạch, điện tái tạo. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận - ông Dương Văn An - phát 
biểu tại buổi làm việc 

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng biểu 
dương sự chủ động của lãnh đạo tỉnh trong 
việc xây dựng những mô hình, cơ chế để thu 
hút các nguồn lực phát triển năng lượng, 
đồng thời cho rằng, từ những bài học thành 
công của Bình Thuận như thời gian vừa qua, 
nếu có cách làm đúng cùng sự phối hợp nhịp 
nhàng giữa các bộ, ngành Trung ương với 
tỉnh, các tiềm năng, cơ hội phát triển nói 
chung và năng lượng nói riêng sẽ được khai 
thác rất tốt. 

Liên quan đến các đề án phát triển điện 
khí, điện gió nêu trong đề xuất của tỉnh Bình 
Thuận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần 
Tuấn Anh cho rằng, các dự án này sẽ được 
cân đối chung trong Quy hoạch phát triển 
điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn 2035 (Quy hoạch điện VIII), dự kiến 
trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 
12/2020. 

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng giao Cục 
Điện lực và Năng lượng tái tạo phối hợp 
cùng tỉnh nghiên cứu, rà soát, triển khai các 
đề xuất, quan tâm tính đồng bộ, khả thi của 
các dự án. Đặc biệt chủ động phối hợp với 
các bộ, ngành trong việc triển khai để tránh 
chồng chéo. Bộ trưởng cũng lưu ý cần có 
các cơ chế để bảo đảm tính cạnh tranh của 
các dự án. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - ông Nguyễn Ngọc 
Hai - phát biểu về công tác phát triển năng lượng của 
tỉnh 

Quang Lộc - Cấn Dũng // 
https://congthuong.vn.- 2020 

 (ngày 12 tháng 11) 

https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-
ung-ho-binh-thuan-tro-thanh-trung-tam-
nang-luong-cua-dat-nuoc-147350.html

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

BÌNH THUẬN: SÔI NỔI LIÊN HOAN "TUỔI TRẺ SÁNG TẠO" NĂM 2020 

áng 31/10, Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo 
năm 2020 đã diễn ra sôi nổi tại trường 
Cao đẳng Nghề Bình Thuận với sự 

tham dự của hơn 300 bạn đoàn viên, thanh 
niên, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh. 

Trong khuôn khổ chương trình Liên hoan 
Tuổi trẻ sáng tạo năm 2020 sôi nổi diễn ra 
với các nội dung: Phát động Cuộc thi khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận 
năm 2020 – 2021; Ngày hội tái chế, chủ đề 
“Ngày hội sống xanh – Nói không với rác thải 
nhựa”; Triển lãm sản phẩm, mô hình, giải 
pháp kỹ thuật về sáng tạo, khoa học công 
nghệ; Tư duy khởi nghiệp; Chương trình 

thực hành “Phân tích ý tưởng trong mô hình, 
dự án kinh doanh, sản xuất khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo”; Trao giải hội thi “Ý tưởng, dự 
án khởi nghiệp năm 2020” và “Ngày hội tái 
chế”. 

Tổng kết Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo năm 
nay, Ban Tổ chức đã tổ chức trao giải Hội thi 
“Ý tưởng, dự án khởi nghiệp năm 2020". 
Theo đó, giải Nhất được trao cho Dự án 
“Chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ thỏ” 
của tác giả Hồ Hữu Nghị (xã Huy Khiêm, 
huyện Tánh Linh); giải Nhì cho Dự án “Nuôi 
bò vỗ béo – heo rừng lai kết hợp điện năng 
lượng mặt trời áp mái” của tác giả Trần Văn 

S 

https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-ung-ho-binh-thuan-tro-thanh-trung-tam-nang-luong-cua-dat-nuoc-147350.html
https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-ung-ho-binh-thuan-tro-thanh-trung-tam-nang-luong-cua-dat-nuoc-147350.html
https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-ung-ho-binh-thuan-tro-thanh-trung-tam-nang-luong-cua-dat-nuoc-147350.html
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Xuân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong); giải 
Ba cho Dự án “Nuôi gà Ai Cập trên đệm lót 
sinh học lên men” của nhóm tác giả Trần Thị 
Huyền Trang - Chi đoàn Sở Khoa học và 
Công nghệ và Nguyễn Minh Đông - Chi đoàn 
Sở Khoa học và Công nghệ. Ba ý tưởng 
nhận giải Khuyến khích gồm: Ý tưởng “Du 
lịch nghỉ dưỡng và điều trị bằng phương 
pháp đông y” của tác giả Phạm Thị Nhi (xã 
Tân Thắng, huyện Hàm Tân), Ý tưởng 
“Nhang sinh học Hương Sả” của tác giả Võ 
Đình Nhẫn (Lớp SPTHK18, trường Cao 
đẳng cộng đồng Bình Thuận) và Ý tưởng 
“Nước mắm Chượp Phan Thiết” của tác giả 
Lê Thị Trâm (lớp SPTHK18, trường Cao 
đẳng cộng đồng Bình Thuận). 

Sản phẩm sáng tạo của thanh niên tham gia Liên 
hoan 

ĐVTN tham gia Ngày hội tái chế 

Liên hoan là dịp để tuổi trẻ tỉnh nhà giới 
thiệu đến người dân, thanh thiếu nhi 21 gian 
hàng, công trình từ 09 đơn vị của tỉnh thông 
qua triển lãm sản phẩm mô hình, giải pháp 
kỹ thuật về sáng tạo, khoa học công nghệ 
của các cá nhân, tập thể tiêu biểu, đóng góp 
trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sáng 
tạo nghệ thuật, nghiệp vụ chuyên môn trong 
quá trình học tập và lao động. 

 

Đây cũng là sân chơi để các bạn trẻ giao 
lưu, học tập và trao đổi kiến thức về học 
thuật, nghiên cứu, sáng tạo và định hướng 
phát triển từ các chương trình do chuyên gia 
của VCCI Bình Thuận chia sẻ. Đồng thời, 
với mục đích hình thành thói quen tiết kiệm, 
thói quen sử dụng đồ vật thân thiện với môi 
trường, tái chế các sản phẩm từ nhựa, 12 
đội thi đến từ các đơn vị đã biến những rác 
thải nhựa thường gặp như túi ni lông, chai 
nhựa, can nhựa,… thành những vật dụng có 
ích; lan tỏa mạnh mẽ thông điệp hãy giữ gìn 
không gian sống, môi trường sống và cùng 
chung tay với xã hội trong phong trào “Nói 
không với rác thải nhựa”./. 

 
Quỳnh Trân // 

http://doanthanhnien.vn.- 2020  
(ngày 2 tháng 11) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/tuoi-tre-
sang-tao/binh-thuan-soi-noi-lien-hoan-tuoi-

tre-sang-tao-nam-2020 

 
 
 
 
 
 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/tuoi-tre-sang-tao/binh-thuan-soi-noi-lien-hoan-tuoi-tre-sang-tao-nam-2020
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/tuoi-tre-sang-tao/binh-thuan-soi-noi-lien-hoan-tuoi-tre-sang-tao-nam-2020
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/tuoi-tre-sang-tao/binh-thuan-soi-noi-lien-hoan-tuoi-tre-sang-tao-nam-2020
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TRỒNG GIỐNG NHO MỚI NH01-152 THEO HƯỚNG GAP  

rước tiềm năng của giống nho NH01-

152, tỉnh Bình Thuận đã xây dựng mô 

hình “Thâm canh giống nho mới theo 

hướng GAP và liên kết chuỗi”. 

Những năm gần đây, nông dân huyện 

Tuy Phong (Bình Thuận) sản xuất nho kết 

hợp du lịch sinh thái mang lại hiệu quả kinh 

tế. Toàn huyện hiện có 46 ha nho, chủ yếu 

giống nho đỏ Cardinal và nho xanh NH01-

148. Tuy nhiên các giống nho này đang bị 

thoái hóa, dễ mẫn cảm với nhiều loại nấm 

bệnh, đặc biệt là bệnh thán thư, phấn trắng 

khiến năng suất, chất lượng suy giảm. 

Mô hình trồng giống nho mới NH01-152 theo hướng 

GAP tại huyện Tuy Phong. Ảnh: KS. 

Quan khảo nghiệm sản xuất cho thấy 

giống nho mới NH01-152 có nhiều ưu điểm 

như có thể trồng trên nhiều chân đất khác 

nhau, mùa mưa và mùa nắng nóng cây vẫn 

đậu quả tỷ lệ cao, khả năng chống chịu sâu 

bệnh tốt. Tiềm năng năng suất dao động từ 

15-18 tấn/ha/vụ, thâm canh cao có thể đạt 

20-25 tấn/ha/vụ và mỗi năm sản xuất được 

2 vụ. 

Về thị trường, quả nho NH01-152 thích 

hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Bởi quả to 

và khi chín có màu đỏ vang, sau đó chuyển 

sang màu vàng, hồng, đỏ tươi nên nhiều 

người gọi là nho 3 màu. Khi ăn quả có vị 

thơm nhẹ rất đặc trưng, thịt chắc, giòn, độ 

ngọt vừa phải (từ 16 – 18%), thích hợp cho 

bảo quản và vận chuyển. 

Theo đánh giá, chất lượng quả của giống 

nho NH01-152 tương đương với sản phẩm 

nho cùng loại được nhập khẩu vào thị 

trường Việt Nam. Sản phẩm được các 

thương lái thu mua tại vườn với giá dao 

động 60-90 nghìn đồng/kg, cao gấp 2-3 lần 

so với giống nho đỏ và nho xanh. 

Ông Nguyễn Tám, Giám đốc Trung tâm 

Khuyến nông Bình Thuận cho biết: Với các 

ưu điểm vượt trội của giống nho mới NH01-

152 về chất lượng, chống chịu bệnh và thời 

tiết nóng hạn đã mở ra triển vọng cho người 

sản xuất. Chúng tôi đã xây dựng mô hình 

“Thâm canh giống nho mới theo hướng GAP 

và liên kết chuỗi” để chuyển giao kỹ thuật 

cho bà con huyện Tuy Phong. Đây là giống 

nho do Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển 

nông nghiệp Nha Hố nghiên cứu và chọn 

tạo, được Bộ NN-PTNT cho phép sản xuất 

thử tại tỉnh Ninh Thuận và phía Bắc tỉnh Bình 

Thuận. 

Giống nho mới NH01-152 có nhiều ưu điểm vượt trội 

so với các giống khác trồng tại xã Phước Thể, huyện 

Tuy Phong. Ảnh: KS. 

T 
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Tại Bình Thuận, mô hình được Trung tâm 

triển khai với quy mô 2,5 ha tại xã Phước 

Thể, với 12 hộ tham gia. Tháng 9/2019, 

Trung tâm tổ chức cho các hộ tham gia mô 

hình và ngoài mô hình tham quan học tập 

kinh nghiệm tại các vườn nho NH01-152 và 

được tập huấn kỹ thuật. 

Đầu tháng 12/2019 bắt đầu xuống giống 

gốc ghép, khi gốc ghép được 45-55 ngày là 

đủ tiêu chuẩn được ghép mắt nho NH01-

152; tỷ lệ sống gần 100%. Sau khi cắt tạo 

cành khoảng từ 28-35 ngày thì hoa nở và 

95-105 ngày quả chín đủ độ ngọt để thu 

hoạch. Như vậy, từ khi trồng (tính từ trồng 

gốc ghép) đến khi thu hoạch quả trung bình 

khoảng 11 tháng. 

Ông Võ Đạo, một nông dân tham gia mô 

hình cho biết, gia đình ông trồng 4 sào nho 

NH01-152. Trong đó gần 2 sào được bao 

mùng sản xuất, dự kiến thu 1,5 tấn nho. Diện 

tích còn lại trồng bên ngoài bị chim phá hại 

khi quả bắt đầu chín, năng suất chỉ đạt 

khoảng 5 tạ/sào. 

“Nho NH01-152 tương đối dễ trồng và 

chăm sóc, đậu quả. Tuy nhiên trong mùa 

mưa có thể bị nứt quả nên cần phải bao quả 

chống nước mưa... Với giá bán hiện từ 50-

90 ngàn đ/kg, dự tính đến vụ thứ 2 tôi đã thu 

hồi vốn ban đầu và có lãi”, ông Đạo chia sẻ. 

Còn theo đại diện Hợp tác xã nông nghiệp 

Phước Thể (HTX), đến nay đã 4 hộ tham gia 

mô hình trồng nho NH01-152 thu hoạch, bán 

giá cao. Thời gian qua, HTX đã tham mưu 

các ngành liên quan hỗ trợ cho các hộ sản 

xuất theo chuẩn an toàn VietGAP. Đến 

tháng 9/2020, HTX đã được cấp chứng nhận 

cho 3 ha nho VietGAP bao gồm 2,5 ha nho 

của mô hình. Bên cạnh đó, HTX cũng đã xúc 

tiến giới thiệu sản phẩm nho qua nhiều kênh 

khác nhau, đặc biệt là liên kết với Chi nhánh 

siêu thị Coop-Mart Phan Rí Cửa để hỗ trợ 

đầu ra cho sản phẩm. HTX đã trực tiếp thu 

mua nho đạt tiêu chuẩn cho các hộ thành 

viên với giá từ 80-100 ngàn đ/kg song số 

lượng chưa nhiều. 

Được biết, hiện nho NH01-152 của HTX 

Phước Thể dự thi OCOP cấp huyện đã đạt 

điểm số cao hơn so với các sản phẩm khác 

và đang tham dự OCOP cấp tỉnh. Trung tâm 

Khuyến nông Bình Thuận định hướng sẽ mở 

rộng mô hình trồng nho mới này trong thời 

gian tới tại các xã Phong Phú, Phú Lạc, Vĩnh 

Hảo (Tuy Phong). 

Theo Trung tâm khuyến nông Bình 

Thuận, nếu trồng nho NH01-152 trong nhà 

mùng chi phí đầu tư khá cao khoảng 495 

triệu đồng/ha (trong đó chi phí nhà mùng 

chiếm 30%, tương đương khoảng 150 

triệu/ha, chi phí làm giàn 30%, tiếp đến là chi 

phí giống 15%, còn lại là các khâu chăm 

bón). Còn trồng bình thường ngoài đồng sẽ 

giảm chi phí nhà mùng 30%, nhưng hiệu quả 

kinh tế thấp hơn nhiều so với trồng trong nhà 

mùng. Bởi trồng bình thường sẽ bị thiệt hại 

năng suất lên đến 50% do ruồi đục quả, chim 

ăn quả. Trồng nho trong nhà mùng sẽ ngăn 

cách côn trùng, giảm thiểu sử dụng thuốc 

BVTV, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức 

khỏe người sản xuất. 

 

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

(ngày 23 tháng 11) 

https://nongnghiep.vn/trong-giong-nho-

moi-nh01-152-theo-huong-gap-

d278404.html
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BÌNH THUẬN: THÔNG BÁO CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH ĐÁP ỨNG 
TIÊU CHÍ AN TOÀN 

gày 13/11/2020, Sở VHTTDL Bình 
Thuận ban hành các thông báo cho 
một số cơ sở lưu trú du lịch trên địa 

bàn tỉnh đã đảm bảo tiêu chí an toàn theo 
Quyết định số 2432/QĐ-BCĐ ngày 
02/10/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống 
dịch COVID-19 Bình Thuận hướng dẫn các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, 
bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ 
hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh 
doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận.  

Sealinks Beach Hotel là một trong những cơ sở lưu 
trú vừa được cấp nhãn nhận diện cơ sở bảo đảm an 
toàn du lịch (ảnh minh họa) 

Theo hướng dẫn đăng kí và cam kết bảo 
đảm an toàn du lịch của các đơn vị kinh 
doanh dịch vụ du lịch, Sở VHTTDL Bình 
Thuận đã tiến hành kiểm tra thẩm định việc 
thực hiện các tiêu chí thực tế sau khi nhận 
được các bản đăng ký từ các doanh nghiệp 
du lịch. Sau khi thẩm định, Sở VHTTDL Bình 
Thuận có thông báo đến các cơ sở lưu trú, 

gồm Golden Coast Resort & Spa (thôn Tiến 
An, Tiến Thành), Anami Resort (10 Nguyễn 
Đình Chiểu, Hàm Tiến, Phan Thiết), 
Sealinks Beach Hotel (Nguyễn Thông, Phú 
Hài, Phan Thiết), Sonata Resort (Tiến Phú, 
Tiến Thành), Poshanu Resort (Nguyễn 
Thông, Phú Hài, Phan Thiết), Blue Ocean 
Resort (54 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, 
Phan Thiết), Amaryllis Resort &Spa (khu phố 
5, Phú Hải, Phan Thiết), Pandanus Resort 
(Nguyễn Hữu Thọ, Mũi Né, Phan Thiết) đáp 
ứng được các tiêu chí theo hướng dẫn về 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 
Ngoài thông báo, Sở VHTTDL Bình Thuận 
đã cấp nhãn nhận diện cơ sở bảo đảm an 
toàn du lịch cho các cơ sở lưu trú nêu trên. 

Sở VHTTDL Bình Thuận đề nghị các cơ 
sở đã được cấp nhãn nhận diện cơ sở bảo 
đảm an toàn du lịch tiếp tục nghiêm túc thực 
hiện đầy đủ các tiêu chí đã đăng kí. Trong 
thời gian tới, Sở VHTTDL Bình Thuận sẽ tiếp 
tục thẩm định và cấp nhãn nhận diện cơ sở 
bảo đảm an toàn nhằm góp phần vào sự an 
toàn của du khách, doanh nghiệp và điểm 
đến du lịch Bình Thuận. 

PV // http://baodulich.net.vn.- 2020 
(ngày 17 tháng 11) 

http://baodulich.net.vn/Binh-Thuan-
Thong-bao-co-so-luu-tru-du-lich-dap-ung-

tieu-chi-an-toan-02-24880.html 

 

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

GIẢI LƯỚT VÁN BUỒM QUỐC TẾ MŨI NÉ MỞ RỘNG 2021 

ở VHTTDL Bình Thuận vừa có Tờ 
trình xin phép tổ chức Giải lướt ván 
buồm (Windsurf) mở rộng lần thứ 22 

năm 2021 (The 22nd Mui Ne Fun Cup 2021). 
Dự kiến, Giải sẽ được tổ chức trong 2 ngày 
29 - 30/01/2021 tại CLB Jibe’s Beach (số 90 

Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Phan Thiết, Bình 
Thuận). 

Giải lướt ván buồm là hoạt động thể thao 
thu hút nhiều VĐV trong nước và quốc tế 
tham gia. Giải đua cũng là sự kiện nhằm 
quảng bá, kích cầu du lịch, đồng thời góp 

N 

S 
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phần phát triển phong trào thể dục thể thao 
Bình Thuận. 

Giải lướt ván buồm Windsurf (ảnh minh họa)  

Đến nay, Giải lướt ván buồm (Windsurf) 
là giải thể thao trên biển đặc trưng của Bình 
Thuận đã được duy trì trong nhiều năm qua 
nhằm thu hút du khách, tăng cường quảng 
bá hình ảnh điểm đến Bình Thuận và phát 
triển sản phẩm du lịch thể thao biển Bình 
Thuận. 

PV // http://baodulich.net.vn.- 2020 
(ngày 11 tháng 11) 

http://baodulich.net.vn/Giai-luot-van-
buom-quoc-te-Mui-Ne-mo-rong-2021-09-

24836.html 

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

QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA - VẪN LOAY HOAY TÌM MÔ HÌNH 

ác khu du lịch quốc gia đem lại lợi ích 
to lớn cho nền du lịch nước nhà. Tuy 
vậy sau nhiều năm đi vào hoạt động, 

công tác quản lý các khu du lịch quốc gia đã 
lộ rất nhiều vướng mắc, bất cập, gây cản trở 
quá trình phát triển. 

Khu du lịch quốc gia Mũi Né. 

Nhận diện thách thức 

Đến nay, đã có 6 khu du lịch chính thức 
có quyết định được công nhận là khu du lịch 
quốc gia, gồm: Hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng), 
Sapa (Lào Cai), Núi Sam (An Giang), Trà Cổ 
(Quảng Ninh) và Mũi Né (Bình Thuận), Đền 
Hùng (Phú Thọ). 

Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá trên 
cả nước hiện có 49 khu du lịch tiềm năng có 
thể quy hoạch trở thành khu du lịch quốc gia. 
Trong đó, đã có 22 khu du lịch được lập quy 
hoạch tổng thể phát triển du lịch và đã được 
phê duyệt.  

Khu du lịch quốc gia mang lại tiềm lực 
phát triển kinh tế to lớn. Đơn cử, Khu du lịch 
quốc gia Mũi Né nổi tiếng với thương hiệu 
“biển xanh - cát trắng - nắng vàng”, hệ thống 
di sản văn hoá vùng miền đặc trưng gắn với 
cuộc sống bình dị của ngư dân làng chài ven 
biển. 

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ, khu du lịch quốc gia Mũi Né nằm trên 
ranh giới hành chính của 3 huyện, thành 
phố, trải dài theo dải đất ven biển từ thị trấn 
Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong đến hết 
ranh giới phường Phú Hài, thành phố Phan 
Thiết; có diện tích khoảng 14.760 ha, trong 
đó diện tích vùng lõi tập trung phát triển, hình 
thành các khu chức năng du lịch là khoảng 
1.000 ha. 

Đáng nói, với tốc độ tăng trưởng giai đoạn 
2010-2019 đạt 12%/năm về khách du lịch, 
27%/năm tổng thu từ khách du lịch, khu du 
lịch quốc gia Mũi Né có 195 dự án với tổng 
vốn đăng ký đầu tư là 28.582 tỷ đồng, 112 
dự án đã đi vào hoạt động. 

Nếu không có Covid-19, thống kê cho 
thấy hàng năm khu du lịch quốc gia Mũi Né 
đón từ 75-80% trên tổng số lượt du khách 
nội địa và 90-95% trên tổng số lượt du khách 
quốc tế đến Bình Thuận. Ban quản lý đặt 
mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, đưa khu 
du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong 
những điểm đến hàng đầu của Khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương.  

C 
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Tiềm năng là vậy nhưng giải bài toán tìm 
ra mô hình quản lý phù hợp lại là một thách 
thức lớn. Khi đưa vào hoạt động, một số mô 
hình quản lý đã bộc lộ nhiều bất cập. Có thể 
kể tới, nhiều khu du lịch quốc gia chưa thành 
lập Ban quản lý chuyên ngành riêng, hoạt 
động theo mô hình quản lý chung; công tác 
quản lý được giao cho nhiều cấp khác nhau 
như UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Sở chuyên 
ngành (Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch), Ban quản lý Vườn quốc gia, Ban 
quản lý di tích… 

Chính vì vậy, công tác quản lý gặp tình 
trạng thiếu thống nhất, không đồng bộ, kém 
chuyên nghiệp, phát sinh xung đột lợi ích 
giữa các cấp, các ngành... Cụ thể hơn là sự 
chồng chéo giữa quản lý hành chính với 
quản lý du lịch; giữa quản lý ngành du lịch 
với các ngành khác, lĩnh vực khác như tài 
nguyên và môi trường, nông nghiệp - nông 
thôn, quản lý di sản, quản lý vườn quốc 
gia...  

Mô hình quản lý nào mới hiệu quả? Đây 
là bài toán khó đặt ra với các chuyên gia và 
các nhà quản lý, nhà đầu tư. 

Cần một “nhạc trưởng” 

Công tác quản lý tại các khu du lịch quốc 
gia và các địa điểm tiềm năng phát triển khu 
du lịch quốc gia còn nhiều vướng mắc, lúng 
túng, khó triển khai là do thiếu những quy 
định pháp lý về mô hình quản lý. Đến nay, 
vẫn chưa có quy định cụ thể nào về mô hình 
quản lý khu du lịch quốc gia nên địa phương 
“mạnh ai nấy làm”. 

Đơn cử, khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền 
Lâm đã thành lập Ban Quản lý khu du lịch là 
đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo một 
phần chi phí thường xuyên, trực thuộc 
UBND tỉnh Lâm Đồng. Trong khi đó, khu du 
lịch quốc gia Sapa đã thành lập Ban quản lý 
du lịch tỉnh Lào Cai là đơn vị sự nghiệp công 

lập, trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai, làm việc 
theo chế độ kiêm nhiệm và kinh phí chi hoạt 
động thường xuyên do ngân sách nhà nước 
cấp.  

Một số mô hình hiện đang có là: Ban quản 
lý là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
UBND cấp tỉnh; Ban quản lý là đơn vị sự 
nghiệp công lập trực thuộc các Sở Du lịch, 
Sở VHTT&DL, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn...; Ban quản lý là đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc UBND cấp huyện; mô 
hình do UBND cấp xã quản lý trực tiếp; mô 
hình do doanh nghiệp quản lý và điều hành. 
Điều này gây khó khăn cho quá trình quản lý 
nói chung.  

Một số mô hình khi áp dụng đã mang lại 
hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động 
du lịch. Tuy nhiên, một số mô hình hiện nay 
còn chưa xác định được chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn hoặc chồng chéo trong quá 
trình quản lý gây ra những khó khăn trong 
thực thi nhiệm vụ. Trong khi đó, cũng không 
thể áp dụng một mô hình quản lý cứng nhắc 
cho tất cả các địa phương bởi mô hình này 
phải được xây dựng dựa trên điều kiện tình 
hình thực tế tại địa phương.   

Mô hình quản lý khu du lịch quốc gia phù 
hợp là nhu cầu cấp thiết để nâng tầng du lịch 
quốc gia, phát huy tiềm năng to lớn của 
những khu du lịch này. Giải được bài toán 
này là một viễn cảnh có lợi cho tất cả các 
bên, bao gồm người dân, du khách, nhà đầu 
tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các nhà 
quản lý, chính quyền các cấp.  

Đỗ Trang // 
https://www.phapluatplus.vn.- 2020 

(ngày 7 tháng 11) 

https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-
cong-nghe/quan-ly-khu-du-lich-quoc-gia--
van-loay-hoay-tim-mo-hinh-d140039.html

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

BÌNH THUẬN: TRIỂN LÃM VỀ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA ĐƯỢC TỔ CHỨC 
Ở NHIỀU TRƯỜNG HỌC 

ục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và 
Truyền thông) phối hợp với Sở Thông 
tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Bình Thuận tổ chức triển lãm số 

“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – 
Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại 
nhiều trường học trên địa bàn tỉnh. C 
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Ngày 25/11, tại Trường Trung học phổ 
thông Chuyên Trần Hưng Đạo (thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Cục Thông tin 
cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối 
hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận tổ chức 
triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt 
Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp 
lý”. 

Học sinh và giáo viên trường Trung học phổ thông 
chuyên Trần Hưng Đạo xem triển lãm về chủ quyền 
của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN 

Triển lãm đã giới thiệu đến người xem 
những tư liệu có giá trị pháp lý cao như: thư 
tịch, châu bản, bản đồ cổ của Việt Nam; bản 
đồ các nước phương Tây, Trung Quốc; quá 
trình xác lập, thực thi chủ quyền biển, đảo 
cũng như giới thiệu những hình ảnh đẹp về 
đất nước, con người Việt Nam… được tích 
hợp và số hóa dựa trên nền tảng công nghệ 
thực tại ảo 3D. 

Đông đảo học sinh và giáo viên Trường 
Trung học phổ thông Chuyên Trần Hưng 
Đạo rất hứng thú khi vừa được nghe vừa 
được xem các hiện vật trong không gian 
mới, một cách trực quan, rõ ràng nhất. Ngoài 
ra, triển lãm cũng trưng bày gần 50 tư liệu, 
bản đồ bằng khung gỗ khẳng định những 
bằng chứng lịch sử, pháp lý chứng minh chủ 
quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa. 

Những tư liệu trưng bày tại Triển lãm là 
một phần các bằng chứng lịch sử, pháp lý 
thu thập được tại Việt Nam và các nước trên 
thế giới; góp phần chứng minh chủ quyền 

của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng 
Sa, Trường Sa. Đó là phần lãnh thổ không 
thể tách rời của Việt Nam; được các thế hệ 
người Việt khai phá; được Nhà nước quản 
lý và bảo vệ, khẳng định chủ quyền liên tục, 
hòa bình trong nhiều năm qua theo đúng luật 
pháp quốc tế. 

Tại triển lãm, Thượng tá Vũ Công Hòa 
(Cục Tuyên huấn thuộc Tổng cục Chính trị 
Quân đội nhân dân Việt Nam) đã có buổi 
giao lưu, giải đáp và cung cấp thêm thông tin 
liên quan đến biển, đảo; tiềm năng và lợi thế 
của biển, đảo Việt Nam trong phát triển kinh 
tế biển; các thông tin liên quan đến biến đổi 
khí hậu, nước biển dâng,… cũng như những 
đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà 
nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên 
quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với 
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Trong hai ngày 26-27/11, triển lãm số 
“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - 
Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tiếp 
tục được tổ chức tại Trường Trung học phổ 
thông Hàm Thuận Bắc (huyện Hàm Thuận 
Bắc) và Trường Trung học phổ thông Phan 
Chu Trinh (thành phố Phan Thiết). 

Được biết, đến thời điểm này, Bình Thuận 
đã tổ chức triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa 
của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử 
và pháp lý” tại 9/10 huyện, thị, thành phố 
trong toàn tỉnh. Triển lãm là hoạt động thông 
tin tuyên truyền quan trọng, nhằm góp phần 
nâng cao nhận thức, khẳng định tinh thần 
đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân 
trong và ngoài tỉnh, đặc biệt thế hệ thanh 
niên trong việc bảo vệ, khẳng định chủ 
quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo 
Hoàng Sa, Trường Sa thông qua các tư liệu 
được công bố. 

 

Quỳnh // https://thoidai.com.vn.- 2020 
(ngày 26 tháng 11) 

https://thoidai.com.vn/binh-thuan-trien-
lam-ve-hoang-sa-truong-sa-duoc-to-chuc-o-

nhieu-truong-hoc-124237.html 
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VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 

1. Bắt 2 kẻ trong băng nhóm manh động, chém người từ mâu thuẫn hát karaoke / Lê 
Long // http://congan.com.vn.- 2020 (ngày 12 tháng 11) 
http://congan.com.vn/vu-an/bat-nhom-doi-tuong-dung-ma-tau-chem-nguoi-khi-hat-
karaoke_102884.html 

2. Bắt đối tượng truy nã ở Bình Thuận / Như Ý // http://cand.com.vn.- 2020 (ngày 13 
tháng 11) 
http://cand.com.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-truy-na-dac-biet-nguy-hiem-619664/ 

3. Biển xâm thực ảnh hưởng tới đời sống người dân ven biển Bình Thuận / Đoàn Sĩ // 
https://vov.vn.- 2020 (ngày 13 tháng 11) 
https://vov.vn/xa-hoi/bien-xam-thuc-anh-huong-toi-doi-song-nguoi-dan-ven-bien-
binh-thuan-817138.vov 

4. Bình Thuận: Điều tra người đàn ông tử vong trên vỉa hè / PN //  https://plo.vn.- 2020 
(ngày 1 tháng 11) 
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-dieu-tra-nguoi-dan-ong-tu-vong-tren-via-he-
947477.html 

5. Bình Thuận giao đất không qua đấu giá tại 4 dự án có đúng quy định? / Quang Đăng 
// https://vietnamnet.vn.- 2020 (ngày 20 tháng 11) 
https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/du-an/binh-thuan-giao-dat-khong-qua-dau-
gia-tai-4-du-an-co-dung-quy-dinh-689859.html 

6. Bình Thuận: Lắp đặt 6 làn thu phí không dừng ở trạm BOT Sông Phan / Vĩnh Phú // 
https://www.baogiaothong.vn.- 2020 (ngày 30 tháng 11) 
https://www.baogiaothong.vn/binh-thuan-lap-dat-6-lan-thu-phi-khong-dung-o-tram-
bot-song-phan-d487619.html 

7. Bình Thuận: Rà soát các dự án thủy điện liên quan đến rừng / Phương Nam // 
https://plo.vn.- 2020 (ngày 30 tháng 11) 
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-ra-soat-cac-du-an-thuy-dien-lien-quan-den-rung-
952818.html 

8. Cảnh báo hàng loạt dự án xin xén rừng tự nhiên / Nam Khánh // 
https://www.tienphong.vn.- 2020 (ngày 18 tháng 11) 
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/canh-bao-hang-loat-du-an-xin-xen-rung-tu-nhien-
1751391.tpo 

9. Chỉ có 10 trong hàng trăm xe U-oát, Jeep phục vụ du lịch ở Bình Thuận đủ điều kiện 
/ Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2020 (ngày 27 tháng 11) 
https://nld.com.vn/thoi-su/chi-co-10-trong-hang-tram-xe-u-oat-jeep-phuc-vu-du-lich-
o-binh-thuan-du-dieu-kien-20201127103159623.htm 

10. Chủ doanh nghiệp thuê giang hồ “truy sát” cán bộ lĩnh án / N.Sinh // 
https://baophapluat.vn.- 2020 (ngày 29 tháng 11) 
https://baophapluat.vn/phap-dinh/chu-doanh-nghiep-thue-giang-ho-truy-sat-can-bo-
linh-an-559064.html 

11. Con rể đổ thuốc độc xuống giếng sát hại gia đình vợ cũ / Hợp Phố // 
https://nld.com.vn.- 2020 (ngày 2 tháng 11) 
https://nld.com.vn/phap-luat/con-re-do-thuoc-doc-xuong-gieng-sat-hai-gia-dinh-vo-
cu-20201102113744784.htm 

12. Con trai chết trên giường, mẹ hốt hoảng báo công an: Trưng cầu giám định tử thi / 
Cự Giải // https://www.doisongphapluat.com.- 2020 (ngày 19 tháng 11) 
https://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/con-trai-chet-tren-giuong-
me-bao-cong-an-trung-cau-giam-dinh-tu-thi-a346576.html 
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https://baophapluat.vn/phap-dinh/chu-doanh-nghiep-thue-giang-ho-truy-sat-can-bo-linh-an-559064.html
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13. CSGT Bình Thuận xử phạt 573 trường hợp vi phạm qua camera giao thông / Vĩnh 
Phú // https://www.atgt.vn.- 2020 (ngày 7 tháng 11) 
https://www.atgt.vn/csgt-binh-thuan-xu-phat-573-tai-xe-vi-pham-qua-camera-giao-
thong-d485271.html 

14. Cử tri Bình Thuận kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề bức xúc chưa được giải quyết / 
Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn.- 2020 (ngày 27 tháng 11) 
https://baotintuc.vn/thoi-su/cu-tri-binh-thuan-kien-nghi-giai-quyet-nhieu-van-de-buc-
xuc-chua-duoc-giai-quyet-20201127113133590.htm 

15. Đề nghị miễn nhiệm chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc / Phương Nam // 
https://plo.vn.- 2020 (ngày 11 thang 11) 
https://plo.vn/thoi-su/de-nghi-mien-nhiem-chu-tich-ubnd-huyen-ham-thuan-bac-
949353.html 

16. Diễn phun lửa trước quán nhậu, thiếu nữ bị xe tông thiệt mạng / PN // https://plo.vn.- 
2020 (ngày 27 tháng 11) 
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dien-phun-lua-truoc-quan-nhau-thieu-nu-bi-xe-tong-
thiet-mang-952365.html 

17. Đình chỉ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận do liên quan vụ án tham ô 
hơn 5 tỉ đồng / Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2020 (ngày 24 tháng 11) 
https://nld.com.vn/thoi-su/dinh-chi-pho-giam-doc-benh-vien-da-khoa-binh-thuan-do-
lien-quan-vu-an-tham-o-hon-5-ti-dong-20201124121553196.htm 

18. Đốn rừng làm du lịch ở Bình Thuận: Hiểm họa khôn lường khi rừng ngày càng cạn 
kiệt / N.P.V // https://phunuvietnam.vn.- 2020 (ngày 14 tháng 11) 
https://phunuvietnam.vn/don-rung-lam-du-lich-o-binh-thuan-hiem-hoa-khon-luong-
khi-rung-ngay-cang-can-kiet-2020111413075662.htm 

19. Hai công nhân bị điện giật thương vong do thi công cạnh đường dây 22kv / Hợp Phố 
// https://nld.com.vn.- 2020 (Ngày 18 tháng 11) 
https://nld.com.vn/thoi-su/hai-cong-nhan-bi-dien-giat-thuong-vong-do-thi-cong-canh-
duong-day-22kv-2020111817480065.htm 

20. Hàng trăm con bò được chăn thả trên bãi rác lớn nhất thành phố Phan Thiết / Nguyễn 
Tiến // https://www.sggp.org.vn.- 2020 (ngày 10 tháng 11) 
https://www.sggp.org.vn/hang-tram-con-bo-duoc-chan-tha-tren-bai-rac-lon-nhat-
thanh-pho-phan-thiet-696722.html 

21. Ô nhiễm bụi than tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân: Cần di dời dân bị ảnh hưởng / 
Thái Minh // https://taichinhdoanhnghiep.net.vn.- 2020 (ngày 11 tháng 11) 
https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/o-nhiem-bui-than-tai-trung-tam-dien-luc-vinh-tan-
can-di-doi-dan-bi-anh-huong-d16606.html 

22. Phó Giám đốc BV Bình Thuận bị cách tất cả chức vụ trong Đảng / Phương Nam // 
https://plo.vn.- 2020 (ngày 30 tháng 11) 
https://plo.vn/thoi-su/pho-giam-doc-bv-binh-thuan-bi-cach-tat-ca-chuc-vu-trong-
dang-952852.html 

23. Sạt lở nghiêm trọng dọc bờ biển huyện Tuy Phong, Bình Thuận / Đoàn Sĩ // 
https://vov.vn.- 2020 (ngày 4 tháng 11) 
https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/sat-lo-nghiem-trong-doc-bo-bien-huyen-tuy-phong-
binh-thuan-815151.vov 

24. Truy tố kẻ bắn chủ nợ tại phòng công chứng / Huỳnh Hải // https://zingnews.vn.- 2020 
(ngày 25 tháng 11) 
https://zingnews.vn/truy-to-ke-ban-chu-no-tai-phong-cong-chung-post1156625.html 

25. Vì sao Trường trung cấp nghề 60 tỷ ở Bình Thuận bị bỏ hoang? / Vĩnh Phú // 
https://www.baogiaothong.vn.- 2020 (ngày 19 tháng 11) 
https://www.baogiaothong.vn/vi-sao-truong-trung-cap-nghe-60-ty-o-binh-thuan-bi-
bo-hoang-d486536.html 
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