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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

BÌNH THUẬN CÓ TÂN PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN 

gày 22/02, tại Hội trường cơ quan Tỉnh 
đoàn Bình Thuận, Trung ương Đoàn đã 
tổ chức Hội nghị công bố quyết định về 

công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn 
Quốc Huy - Ủy viên BCH, Phó Chánh Văn 
phòng T.Ư Đoàn được chỉ định tham gia Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, giữ 
chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận 
trong thời gian 12 tháng. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn 
Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ 
tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí 
Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết BCH 
Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình 
Thuận. 

 

Theo Quyết định số 1719-QĐ/TWĐTN-
BTC, ngày 18/02/2021 của Ban Bí thư Trung 
ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Uỷ 
viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó 
Chánh văn phòng Trung ương Đoàn, Giám 
đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Trung 
ương Đoàn được cử đi đào tạo thực tế tại Tỉnh 
đoàn Bình Thuận và chỉ định tham gia Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, giữ 

chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận 
trong thời gian 12 tháng. 

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, 
đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Ban 
Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội 
đồng Đội Trung ương cảm ơn Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Bình Thuận đã quan tâm, tạo điều kiện 
để đồng chí Nguyễn Quốc Huy được đi đào 
tạo thực tế tại Bình Thuận. Đồng thời khẳng 
định, việc luân chuyển, đào tạo cán bộ là việc 
làm thường xuyên và lâu dài của tổ chức 
Đoàn, giúp đội ngũ cán bộ Đoàn tiếp tục khẳng 
định bản thân, rèn luyện cách nghĩ, cách làm 
trong môi trường mới; thể hiện bước đột phá 
trong công tác đào tạo cán bộ của Trung ương 
Đoàn. 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc 
Lương mong muốn, dù ở cương vị nào, đồng 
chí Nguyễn Quốc Huy vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực 
phát huy năng lực của mình đưa công tác 
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình 
Thuận ngày càng phát triển. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn 
Quốc Huy cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư 
Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy Bình Thuận và Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng thời quyết tâm 
trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ mới sẽ 
tiếp tục nỗ lực hết mình, phấn đấu hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ được giao./. 

Quỳnh Trân // 
 http://doanthanhnien.vn.- 2021 

 (ngày 23 tháng 2) 

 http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/xay-dung-
doan/binh-thuan-co-tan-pho-bi-thu-tinh-doan

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

BÌNH THUẬN SẼ CÓ 14 ĐƠN VỊ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

ình Thuận sẽ có 14 đơn vị bầu cử Hội 
đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-
2026, trong đó, huyện Phú Quý sẽ 

bầu 1 đại biểu, 6 đơn vị bầu 3 đại biểu, 1 đơn 
vị bầu 4 đại biểu và 6 đơn vị bầu 5 đại biểu. 

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận đã có 
quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, 
danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng 
đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận, 
nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị. 

N 

B 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/xay-dung-doan/binh-thuan-co-tan-pho-bi-thu-tinh-doan
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/xay-dung-doan/binh-thuan-co-tan-pho-bi-thu-tinh-doan
https://www.vietnamplus.vn/tags/H%e1%bb%99i-%c4%91%e1%bb%93ng-Nh%c3%a2n-d%c3%a2n-t%e1%bb%89nh-B%c3%acnh-Thu%e1%ba%adn.vnp
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Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người 
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026. 
(Nguồn: baobinhthuan.com.vn) 

Bình Thuận sẽ có 14 đơn vị bầu cử Hội 
đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Trong đó, 1 đơn vị (huyện Phú Quý) sẽ tổ 
chức bầu một đại biểu, 6 đơn vị bầu 3 đại 
biểu, 1 đơn vị bầu 4 đại biểu và 6 đơn vị bầu 
5 đại biểu. 

Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh 
nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu sẽ là 53 đại 
biểu. 

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh 
Bình Thuận, tính đến ngày 22/2, các hoạt 
động chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân 
các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được thực 
hiện theo đúng luật định, theo hướng dẫn 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội 
đồng Bầu cử quốc gia. 

Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh đã tổ chức xong Hội nghị hiệp 
thương lần thứ nhất để thỏa thuận và thống 
nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người 
được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2021-2026. 

Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV của 
tỉnh Bình Thuận được bầu theo dự kiến phân 
bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 7 đại 
biểu; trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc 
tại địa phương là 4, đại biểu do Trung ương 
giới thiệu là 3. 

Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh 
Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu 
là 53 đại biểu. 

Căn cứ số lượng đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và số đơn vị 
bầu cử thì số lượng người được giới thiệu 
ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tỉnh 
nhiệm kỳ 2021-2026 ít nhất 87 người, nhiều 
nhất 92 người. 

Ở cấp huyện, đến nay, 10 huyện, thị xã, 
thành phố trong tỉnh đã tổ chức xong Hội 
nghị hiệp thương lần thứ nhất. 

Sau Hội nghị hiệp thương, các địa 
phương đã thông báo điều chỉnh cơ cấu, 
thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Các huyện, thị xã, thành phố đã dự kiến 
114 đơn vị bầu cử, 339 đại biểu được bầu, 
565 ứng cử viên. 

Ở cấp xã, thường trực Hội đồng Nhân 
dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với 
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cùng cấp dự kiến số lượng, cơ 
cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân 
cấp xã theo đúng quy định của pháp luật; đã 
tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. 

Các địa phương dự kiến có 812 đơn vị 
bầu cử, 3.025 đại biểu được bầu, 5.139 ứng 
cử viên và 820 khu vực bỏ phiếu. 

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, đề nghị các 
cấp ủy, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo chặt chẽ các mặt công tác chuẩn bị cho 
cuộc bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc 
bầu cử; tiếp tục thực hiện tốt công tác nhân 
sự, chú trọng rà soát tiêu chuẩn người ứng 
cử. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
chủ động hướng dẫn các địa phương thực 
hiện các khâu, các bước và tiến hành hội 
nghị cử tri, hội nghị hiệp thương lần thứ 2, 
lần thứ 3 theo đúng luật định./. 

  

Hồng Hiếu // 
https://www.vietnamplus.vn.- 2021  

(ngày 23 tháng 2) 

https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-
se-co-14-don-vi-bau-cu-hoi-dong-nhan-dan-

tinh/696182.vnp

 

https://www.vietnamplus.vn/tags/%e1%bb%a6y-ban-B%e1%ba%a7u-c%e1%bb%ad-t%e1%bb%89nh-B%c3%acnh-Thu%e1%ba%adn.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/%e1%bb%a6y-ban-B%e1%ba%a7u-c%e1%bb%ad-t%e1%bb%89nh-B%c3%acnh-Thu%e1%ba%adn.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Qu%e1%bb%91c-h%e1%bb%99i-kh%c3%b3a-XV.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Qu%e1%bb%91c-h%e1%bb%99i-kh%c3%b3a-XV.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/%c4%91%c6%a1n-v%e1%bb%8b-b%e1%ba%a7u-c%e1%bb%ad.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/%c4%91%c6%a1n-v%e1%bb%8b-b%e1%ba%a7u-c%e1%bb%ad.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-se-co-14-don-vi-bau-cu-hoi-dong-nhan-dan-tinh/696182.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-se-co-14-don-vi-bau-cu-hoi-dong-nhan-dan-tinh/696182.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-se-co-14-don-vi-bau-cu-hoi-dong-nhan-dan-tinh/696182.vnp
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BÌNH THUẬN THỐNG NHẤT VỀ CƠ CẤU, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU 

gày 8/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội 
nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa 

thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng 
người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TXVN) 

Theo đó, Hội nghị đã thống nhất về cơ 
cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo quyết định của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội về số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc 
hội khóa XV, Bình Thuận được phân bổ 7 
đại biểu Quốc hội; trong đó, số đại biểu cư 
trú và làm việc tại địa phương là 4, đại biểu 
do Trung ương giới thiệu là 3. 

Trong số các đại biểu Quốc hội cư trú và 
làm việc tại địa phương có 3 đại biểu được 
cơ cấu gồm 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt của 
tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách và 1 đại biểu 
thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; có 1 đại biểu 
theo cơ cấu giới thiệu ưu tiên thuộc lĩnh vực 
Đảng và chính quyền địa phương. 

Dự kiến, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình 
Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 có 53 đại biểu. 
Căn cứ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và số đơn vị bầu 
cử thì số lượng người được giới thiệu ứng 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh 
nhiệm kỳ 2021-2026 ít nhất 87 người, nhiều 
nhất 92 người.  

Ngoài ra, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số 
người trong danh sách chính thức những 
người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh là nữ; phấn đấu tỷ lệ nữ trúng cử khoảng 
30% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh./. 

 
Nguyễn Thanh // 

https://www.vietnamplus.vn.- 2021  
(Ngày 8 Tháng 2) 

https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-
thong-nhat-ve-co-cau-thanh-phan-so-luong-

dai-bieu/694236.vnp 

 

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

BÌNH THUẬN TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG ĐH XIII CỦA ĐẢNG 

áng 01/2, Tỉnh đoàn phối hợp Uỷ ban 
Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận 
tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/02/1930-03/02/2021); chào mừng Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu giai 
đoạn 2019-2020. 

Chương trình sinh hoạt truyền thống 

 

N 

S 

https://www.vietnamplus.vn/tags/B%c3%acnh-Thu%e1%ba%adn.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/H%e1%bb%99i-ngh%e1%bb%8b-hi%e1%bb%87p-th%c6%b0%c6%a1ng-l%e1%ba%a7n-th%e1%bb%a9-nh%e1%ba%a5t.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/H%e1%bb%99i-ngh%e1%bb%8b-hi%e1%bb%87p-th%c6%b0%c6%a1ng-l%e1%ba%a7n-th%e1%bb%a9-nh%e1%ba%a5t.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/H%e1%bb%99i-%c4%91%e1%bb%93ng-nh%c3%a2n-d%c3%a2n.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Qu%e1%bb%91c-h%e1%bb%99i-kh%c3%b3a-XV.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-thong-nhat-ve-co-cau-thanh-phan-so-luong-dai-bieu/694236.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-thong-nhat-ve-co-cau-thanh-phan-so-luong-dai-bieu/694236.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-thong-nhat-ve-co-cau-thanh-phan-so-luong-dai-bieu/694236.vnp
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Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn đã tuyên dương 23 gương đảng viên 
trẻ tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học 
tập, lao động, công tác; trong thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị 
được giao; tích cực trong công tác đoàn và 
phong trào thanh thiếu nhi và trao thưởng 
cho 18cá nhân đạt thành tích cao tại Cuộc 
thi Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh và các bài học Lý luận chính trị sửa đổi 
trực tuyến năm 2020. 

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các 
đại biểu đã báo công dâng Bác về những kết 
quả đạt được trong thời gian qua. Sau lễ báo 
công dâng Bác đầy trang trọng và tôn 
nghiêm, Đoàn đã đi thăm quan và chụp hình 
lưu niệm tại Trường Dục Thanh và nghe 
thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của Bác 
Hồ và quá trình Bác sinh sống và làm việc 
tại Phan Thiết. 

Thăm tặng quà gia đình chính sách 

Nhằm giúp cho đoàn viên, thanh niên 
nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc, toàn 
diện về lịch sử hình thành và phát triển của 
Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định sự 
lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quan 
trọng quyết định mọi thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam trong 91 năm qua; nhân dịp 
này Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức sinh 
hoạt ôn truyền thống với chủ đề Truyền lửa 
- Tiếp bước truyền thống với sự tham gia 
của đồng chí Trần Nhật Nghĩa - Phó Chủ tịch 
Hội Cựu tù chính trị tỉnh. 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 
Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Hội 
Doạnh nhân trẻ tỉnh tổ chức đoàn công tác 

đến thăm và tặng quà 05 gia đình chính sách 
trên địa bàn thành phố Phan Thiết với tổng 
trị giá 5 triệu đồng. 

Năm 2021, đánh dấu chặng đường 91 
năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng Sản 
Việt Nam và  90 năm của Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh Các cấp bộ đoàn tiếp tục nghiên 
cứu và triển khai hiệu quả các chương trình 
hành động đem lại lợi ích thiết thực cho tuổi 
trẻ khẳng định mạnh mẽ hơn lòng trung 
thành tuyệt đối niềm tin của tổ chức đoàn, 
thế hệ trẻ hôm nay vào con đường mà Đảng 
và Bác đã lựa chọn.   

Tuyên dương các đảng viên trẻ tiêu biểu giai đoạn 
2019-2020. 

Sau hoạt động này, các cấp bộ đoàn trong 
toàn tỉnh sẽ ra sức thi đua bằng những hoạt 
động cụ thể như: thăm tặng quà cho gia đình 
Thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng; 
tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng 
Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV; Hội 
chợ Xuân mừng Đảng, mừng Xuân; Ngày 
Hội thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; Liên 
hoan Văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; 
Chương trình “Cây mùa xuân” và “Tiếng hát 
măng non”; Chương trình Biểu diễn nghệ 
thuật với chủ đề “Em là mầm non của Đảng” 
- năm 2021. 

  

// http://doanthanhnien.vn.- 2021 
 (ngày 3 tháng 2) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-
giao-duc/binh-thuan-to-chuc-nhieu-hoat-

dong-chao-mung-dh-xiii-cua-dang

 

 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/binh-thuan-to-chuc-nhieu-hoat-dong-chao-mung-dh-xiii-cua-dang
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/binh-thuan-to-chuc-nhieu-hoat-dong-chao-mung-dh-xiii-cua-dang
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/binh-thuan-to-chuc-nhieu-hoat-dong-chao-mung-dh-xiii-cua-dang
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BÌNH THUẬN: CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT 
VI PHẠM TRONG ĐẢNG 

rong những năm qua, Ủy ban Kiểm tra 

tỉnh ủy Bình Thuận đã xác định việc 

kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi 

có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm 

trong công tác kiểm tra, giám sát. 

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ủy ban kiểm 

tra các cấp trong tỉnh Bình Thuận đã chủ 

động phối hợp, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm 

vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều 

lệ Đảng. Công tác tham mưu cấp ủy và thực 

hiện nhiệm vụ cấp ủy giao được tập trung, 

nhất là kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội 

Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIV của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 

2025; kịp thời, chủ động giải quyết đơn, thư 

tố cáo, phản ánh có liên quan đến nhân sự 

đại hội Đảng các cấp và nhân sự đại biểu dự 

Đại hội cấp trên; tiến hành các cuộc kiểm tra, 

giám sát chuyên đề theo chương trình, kế 

hoạch đề ra. 

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 
2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận. (Ảnh: Hữu Phúc). 

Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây 

dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm 

tra, giám sát và triển khai các cuộc kiểm tra, 

giám sát theo kế hoạch. Công tác kiểm tra tổ 

chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi 

phạm đã được Ủy ban kiểm tra cấp ủy trực 

thuộc tỉnh thực hiện khá tốt; nội dung kiểm 

tra tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ 

phát sinh vi phạm, dư luận bức xúc, như ở 

lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, 

thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, 

quản lý; những điều đảng viên không được 

làm; việc chấp hành nguyên tắc tập trung 

dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; 

công tác quy hoạch cán bộ; việc giữ gìn 

phẩm chất đạo đức lối sống, … Công tác 

phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với 

các cơ quan có liên quan trong thực hiện 

nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cơ bản được 

quan tâm, đảm bảo đúng nguyên tắc và 

trách nhiệm, bám sát quy chế đề ra góp 

phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác 

kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. 

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Ủy 

ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh 

Bình Thuận đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi 

phạm đối với 37 tổ chức Đảng và 425 đảng 

viên, qua kiểm tra đã kết luận 20 tổ chức 

Đảng và 292 đảng viên có vi phạm, phải thi 

hành kỷ luật 7 tổ chức Đảng và 167 đảng 

viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm 

tra 3 tổ chức Đảng và 31 đảng viên, qua 

kiểm tra đã kết luận 22 đảng viên có vi phạm, 

phải xử lý kỷ luật (9 khiển trách, 3 cảnh cảo, 

8 cách chức, 2 khai trừ); tham mưu Tỉnh ủy, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối 

với 8 đảng viên (2 khiển trách, 1 cảnh cáo, 3 

cách chức và 2 khai trừ). 

Với những kết quả đạt được trong năm 

2020 và trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã được Ủy 

ban Kiểm tra Trung ương tặng Cờ thi đua 

đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc, nhiệm kỳ 

2016 - 2021. 

Tuy nhiên, trong năm 2020 công tác kiểm 

tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của 

Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh vẫn còn 

những hạn chế, khó khăn đó là: Một số cuộc 

kiểm tra, giám sát và giải quyết tố cáo của 

cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy còn chậm 

so với kế hoạch đề ra. Công tác nắm bắt 

thông tin để tiến hành kiểm tra khi có dấu 

hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên 

vẫn còn ít. Việc thực hiện chế độ báo cáo 

T 
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định kỳ của một số cấp ủy, Ủy ban kiểm tra 

cấp ủy trực thuộc còn chậm. 

Nguyên nhân của những hạn chế nói trên 

được cho là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng 

chưa bám sát chương trình, kế hoạch đề ra; 

phương pháp nghiên cứu, khảo sát, nắm bắt 

thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm chưa 

nhạy bén; ảnh hưởng của tình hình dịch 

bệnh COVID-19 và tập trung cho công tác 

phục vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm 

kỳ 2020-2025; phát sinh nhiều đơn, nhất là 

đơn giấu tên, mạo tên nên mất nhiều thời 

gian xử lý, khảo sát, ảnh hưởng đến nhiệm 

vụ khác./. 

PV // 
https://daihoi13.dangcongsan.vn.- 2021 

(ngày 23 tháng 2) 

https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-
moi/phong-trao-thi-dua/binh-thuan-chu-

trong-cong-tac-kiem-tra-giai-quyet-vi-pham-
trong-dang-4648

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

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN QUỐC HUY GIỮ CHỨC PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN 
BÌNH THUẬN 

hiều 22/2, tại Tỉnh đoàn Bình Thuận, 

Trung ương (T.Ư) Đoàn đã tổ chức 

Hội nghị công bố quyết định cử đồng 

chí Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp 

hành, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đoàn, 

đi đào tạo thực tế tại Tỉnh đoàn Bình 

Thuận và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh 

đoàn Bình Thuận. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương trao quyết định cử cán 

bộ đào tạo thực tế tại cơ sở cho đồng chí Nguyễn 

Quốc Huy. (Ảnh: Nhật Nam) 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn 

Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung 

ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; đồng 

chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung 

ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung 

ương; đồng chí Lê Thị Bích Liên – Tỉnh ủy 

viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và 

đại diện lãnh đạo một số ban Đảng thuộc 

Tỉnh ủy. 

Theo quyết định, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cử 

đồng chí Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 

1986), Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh 

Văn phòng T.Ư  Đoàn đi đào tạo thực tế tại 

Tỉnh đoàn Bình Thuận và chỉ định tham gia 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 

giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận 

trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày 

20/2/2021. 

Trao quyết định và phát biểu tại Hội nghị, 

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội 

Trung ương Nguyễn Ngọc Lương mong 

muốn đồng chí Nguyễn Quốc Huy tiếp tục 

phát huy tinh thần thanh niên xung kích, 

không ngừng học tập, rèn luyện cùng với 

BCH, BTV Tỉnh đoàn đưa phong trào Đoàn 

tại Bình Thuận ngày càng phát triển. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương khẳng 

định, luân chuyển cán bộ là việc làm thường 

xuyên của tổ chức Đoàn, giúp đội ngũ cán 

bộ Đoàn tiếp tục khẳng định bản thân, rèn 

luyện cách nghĩ, cách làm trong môi trường 

mới. Do đó, đồng chí đề nghị Tỉnh đoàn tạo 

mọi điều kiện thuận lợi để đồng chí Nguyễn 

Quốc Huy hoàn thành nhiệm vụ.    

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy sinh năm 

1986, quê tỉnh Hải Dương. Đồng chí từng là 

cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Phó trưởng 

ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Quảng Ninh; Phó 

C 

https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/binh-thuan-chu-trong-cong-tac-kiem-tra-giai-quyet-vi-pham-trong-dang-4648
https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/binh-thuan-chu-trong-cong-tac-kiem-tra-giai-quyet-vi-pham-trong-dang-4648
https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/binh-thuan-chu-trong-cong-tac-kiem-tra-giai-quyet-vi-pham-trong-dang-4648
https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/binh-thuan-chu-trong-cong-tac-kiem-tra-giai-quyet-vi-pham-trong-dang-4648
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bí thư Đoàn khối Dân Chính Đảng tỉnh 

Quảng Ninh. 

Từ năm 2012, đồng chí Nguyễn Quốc 

Huy công tác tại T.Ư Đoàn và trải qua các 

chức danh: Phó trưởng phòng, Trưởng 

phòng Tổng hợp - Thi đua, Văn phòng T.Ư 

Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng 

ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn; Phó chánh Văn 

phòng T.Ư Đoàn kiêm Giám đốc Trung 

tâm Công nghệ thông tin, Phó trưởng ban 

Biên tập Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn./. 

Thùy Trang // 
https://daihoi13.dangcongsan.vn.- 2021 

(ngày 23 tháng 2) 

https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-
moi/thong-tin-dai-hoi/dong-chi-nguyen-

quoc-huy-giu-chuc-pho-bi-thu-tinh-doan-
binh-thuan-4654 

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

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG BÌNH THUẬN LÀM BÍ THƯ HUYỆN BẮC BÌNH 

ỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận vừa 
công bố hàng loạt quyết định điều 
động, chỉ định thay đổi nhân sự. 

Ngày 26-2, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận 
cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có 
nhiều quyết định điều động, chỉ định về nhân 
sự tại tỉnh. 

 
Ông Nguyễn Đức Hòa (giữa) trao quyết định cho ông 
Lê Quang Vinh (phải) và Nguyễn Ngọc Nam (trái). 
Ảnh UBND BT. 

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều 
động, chỉ định ông Xà Dương Thắng, Tỉnh 
uỷ viên, Giám đốc Sở Xây dựng tham gia 
Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ 
Huyện uỷ và giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ 
Bắc Bình, nhiệm kỳ 2020 – 2025, kể từ ngày 
1-3. 

UBND tỉnh cũng công bố Quyết định của 
Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công ông 

Cao Sơn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng 
phụ trách, điều hành hoạt động của Sở Xây 
dựng kể từ ngày 1-3 cho đến khi bố trí nhân 
sự giữ chức vụ giám đốc Sở Xây dựng. 

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng 
đã có Quyết định chỉ định ông Lê Quang 
Vinh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban 
Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư 
Huyện ủy Phú Quý, nhiệm kỳ 2020 – 2025, 
kể từ ngày 1-3. 

Ông Bùi Thế Nhân, Bí thư huyện đảo Phú 
Quý được UBND tỉnh điều động về giữ chức 
Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng có quyết định 
giao quyền Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối 
với đồng chí Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chánh 
Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 1-3 cho 
đến khi bố trí nhân sự giữ chức vụ Chánh 
Văn phòng. 

PN // https://plo.vn/.- 2021 
 (ngày 26 tháng 2) 

https://plo.vn/thoi-su/giam-doc-so-xay-
dung-binh-thuan-lam-bi-thu-huyen-bac-

binh-969397.html 

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

ÔNG LÊ QUANG VINH LÀM BÍ THƯ HUYỆN ỦY PHÚ QUÝ 

ng Lê Quang Vinh - Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh Bình Thuận được chỉ định 
tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban 

thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư 
Huyện ủy Phú Quý. 

Chiều 25/2, UBND tỉnh Bình Thuận tổ 
chức Hội nghị triển khai quyết định về công 
tác cán bộ đối với ông Lê Quang Vinh - 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Nguyễn 

T 

Ô 

https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/thong-tin-dai-hoi/dong-chi-nguyen-quoc-huy-giu-chuc-pho-bi-thu-tinh-doan-binh-thuan-4654
https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/thong-tin-dai-hoi/dong-chi-nguyen-quoc-huy-giu-chuc-pho-bi-thu-tinh-doan-binh-thuan-4654
https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/thong-tin-dai-hoi/dong-chi-nguyen-quoc-huy-giu-chuc-pho-bi-thu-tinh-doan-binh-thuan-4654
https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/thong-tin-dai-hoi/dong-chi-nguyen-quoc-huy-giu-chuc-pho-bi-thu-tinh-doan-binh-thuan-4654
https://plo.vn/tags/IFjDoCBExrDGoW5nIFRo4bqvbmc=/xa-duong-thang.html
https://plo.vn/tags/TmjDom4gU-G7sQ==/nhan-su.html
https://plo.vn/tags/TmjDom4gU-G7sQ==/nhan-su.html
https://plo.vn/tags/IEdpw6FtIMSQ4buRYw==/giam-doc.html
https://plo.vn/tags/IENo4buJIMSQ4buLbmg=/chi-dinh.html
https://plo.vn/tags/IFBow7ogUXXDvQ==/phu-quy.html
https://plo.vn/tags/IELDrSBUaMaw/bi-thu.html
https://plo.vn/thoi-su/giam-doc-so-xay-dung-binh-thuan-lam-bi-thu-huyen-bac-binh-969397.html
https://plo.vn/thoi-su/giam-doc-so-xay-dung-binh-thuan-lam-bi-thu-huyen-bac-binh-969397.html
https://plo.vn/thoi-su/giam-doc-so-xay-dung-binh-thuan-lam-bi-thu-huyen-bac-binh-969397.html
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Ngọc Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa trao quyết 
định về công tác cán bộ - Ảnh: Báo Bình Thuận 

Tại hội nghị, UBND Bình Thuận đã công 
bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về 
việc chỉ định ông Lê Quang Vinh - Tỉnh ủy 
viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình 
Thuận - tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, 
Ban thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ bí 
thư Huyện ủy Phú Quý, nhiệm kỳ 2020 - 
2025, kể từ ngày 1/3/2021. 

Dịp này, địa phương còn công bố quyết 
định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
giao quyền Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối 
với ông Nguyễn Ngọc Nam - Phó chánh Văn 

phòng UBND tỉnh - kể từ ngày 1/3, đến khi 
bố trí nhân sự giữ chức vụ chánh văn phòng. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Quang 
Vinh cho biết đây vừa là vinh dự, vừa là thử 
thách lớn của mình đối với Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân huyện đảo Phú Quý. Với 
năng lực, kinh nghiệm của mình, đồng chí sẽ 
tiếp tục tận lực, tận tâm để hoàn thành 
nhiệm vụ mới. 

Bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của 
lãnh đạo UBND tỉnh đã phân công thực hiện 
nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Ngọc Nam cho 
biết sẽ nỗ lực điều hành ổn định Văn phòng, 
cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động Văn phòng UBND 
tỉnh triển khai kịp thời, đầy đủ, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ tỉnh giao. 

Cự Giải // 
https://www.doisongphapluat.com.- 2021 

(ngày 26 tháng 2) 

https://www.doisongphapluat.com/tin-
tuc/tin-trong-nuoc/ong-le-quang-vinh-lam-

bi-thu-huyen-uy-phu-quy-a357353.html 

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

SỨC LAN TOẢ SAU GẦN 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW 
Ở BÌNH THUẬN 

hực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-
5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”, tỉnh Bình Thuận đã 
có nhiều cách làm hiệu quả, tạo sức lan toả 
sâu rộng. Tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác 
phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của 
cán bộ, đảng viên, nhất là sự gương mẫu của 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt được nâng lên. Việc 
rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề 
nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức gắn với việc kiểm 
tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đạt 
nhiều kết quả tích cực. 

Triển khai đồng bộ 

BTV Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Kế 
hoạch số 31-KH/TU ngày 30-9-2016 thực hiện 
Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Quá trình thực 
hiện, BTV Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch triển 
khai nội dung chuyên đề toàn khóa, hằng 
năm.  

Một góc thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). 

Năm 2016, BTV Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị 
trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, học tập và triển 
khai Chỉ thị số 05, Kế hoạch 03-KH/TW của 
Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn số 08-
HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương; 
Kế hoạch số 31-KH/TU và chuyên đề toàn 
khóa về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 
1.053 đại biểu chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện. 
Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực 
thuộc Tỉnh ủy triển khai các hội nghị học tập, 
quán triệt với 537.023 lượt người tham dự, 

T 

https://www.doisongphapluat.com/
https://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-le-quang-vinh-lam-bi-thu-huyen-uy-phu-quy-a357353.html
https://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-le-quang-vinh-lam-bi-thu-huyen-uy-phu-quy-a357353.html
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trong đó có 121.411 lượt đảng viên (đạt 
93,11%). 

Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, các 
đảng bộ cấp trên cơ sở triển khai học tập, 
quán triệt Chỉ thị số 05, các kế hoạch của BTV 
Tỉnh ủy; các chuyên đề từng năm đến tất cả 
cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong 
các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - 
xã hội. 

Hằng năm, sau học tập, quán triệt chuyên 
đề, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, đoàn viên, hội viên đều viết bản cam kết 
về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Cuối năm, 
đảng viên báo cáo kết quả thực hiện trước chi 
bộ; quần chúng báo cáo trước cơ quan và các 
đoàn thể. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, 
đơn vị các cấp xây dựng kế hoạch cá nhân, 
gương mẫu thực hiện; cán bộ, đảng viên, công 
chức xây dựng kế hoạch, tự giác thực hiện đạt 
100%. 

Dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ và các ngày 
lễ lớn, Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương, cơ 
quan, đơn vị tổ chức các hội thi, các buổi tọa 
đàm, văn nghệ, triển lãm ảnh với nội dung 
phong phú, thu hút hàng ngàn lượt cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ 
trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân 
dân tham gia. Qua đó, góp phần tuyên truyền 
sâu rộng về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt 
động cách mạng vẻ vang và tư tưởng, đạo 
đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 
nâng cao nhận thức, tình cảm, tạo chuyển 
biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, cũng 
như việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của 
cán bộ, đảng viên, nhất là bồi dưỡng lý tưởng 
cách mạng cho thế hệ trẻ; góp phần đẩy lùi sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống; xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống 
chính trị từ tỉnh đến cơ sở vừa hồng, vừa 
chuyên. 

Ba đột phá 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ 
sở của Bình Thuận đã gắn kết chặt chẽ việc 
thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, 
XII). Bên cạnh việc chú trọng thực hiện rà soát, 
kiểm điểm nghiêm túc, khắc phục những hạn 
chế, yếu kém sau kiểm điểm, các cấp ủy từ 
tỉnh đến cơ sở chọn 3 vấn đề đột phá để tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo, bao gồm: Tiếp tục đổi 
mới nội dung, phương thức hoạt động gần 

dân, sát cơ sở; Tăng cường vai trò nêu gương 
của cán bộ, công chức; Chấn chỉnh đạo đức, 
tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ 
cán bộ, đảng viên. Trong quá trình thực hiện, 
các địa phương, đơn vị đã có những cách làm 
sáng tạo, bổ sung các nội dung đột phá để 
triển khai thực hiện phù hợp và đạt hiệu quả 
cao. Huyện Hàm Thuận Bắc tập trung tạo 
chuyển biến rõ nét về tinh thần trách nhiệm, ý 
thức chấp hành của người đứng đầu và cán 
bộ, công chức. Đảng ủy Khối Cơ quan và 
doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng gắn với việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, 
xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 
và nâng cao chất lượng đảng viên. tập trung 
chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán 
bộ, đảng viên; đổi mới nội dung và phương 
thức làm việc, sát cơ sở, sát người lao động, 
thường xuyên tiếp xúc đối thoại, hướng dẫn, 
động viên để giải quyết kịp thời những vấn đề 
phát sinh, bức xúc xảy ra. Sở Văn hóa - Thể 
thao và Du lịch đẩy mạnh thực hiện cải cách 
thủ tục hành chính gắn với thực hành tiết kiệm, 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực 
hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, 
xây dựng bộ máy hoạt động ngày càng hiệu 
quả. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng 
cường chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, 
thái độ, trách nhiệm và hiệu quả công tác; 
chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và các 
quy định về an toàn giao thông. Thành ủy 
Phan Thiết xác định 138 nội dung để tạo 
chuyển biến rõ nét về ý thức trong cán bộ, 
công chức và hiệu quả công việc, thể hiện vai 
trò của người đứng đầu; giải quyết dứt điểm 
những vấn đề bức xúc, vướng mắc tồn tại 
trong nhân dân. Huyện ủy Tuy Phong tập trung 
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức tận tụy, trách nhiệm có phong cách, lề lối 
làm việc khoa học, chuẩn mực; nói đi đôi với 
làm; tích cực, gương mẫu thực hiện tốt chức 
trách và nhiệm vụ được giao; gần dân, sát cơ 
sở, thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, hướng 
dẫn, giải thích với nhân dân và giải quyết kịp 
thời các kiến nghị chính đáng của nhân dân. 

Nhiều địa phương trong tỉnh đã thường 
xuyên tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu 
với nhân dân để tập trung giải quyết các vấn 
đề bức xúc, nổi cộm. Huyện Hàm Tân tổ chức 
tiếp 1.215 lượt với 1.833 công dân để giải 
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quyết khiếu nại, tố cáo từ phía người dân. Thị 
ủy La Gi duy trì nền nếp công tác tiếp xúc, đối 
thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền với nhân dân. Hằng năm, BTV Thị 
ủy chỉ đạo cấp ủy phường, xã căn cứ tình hình 
thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch tổ 
chức đối thoại theo chuyên đề. Năm 2016, tổ 
chức đối thoại với các tiểu thương chợ La Gi, 
sau đối thoại việc tiến hành xây dựng chợ 
suôn sẻ, bảo đảm tiến độ, kế hoạch. Năm 
2017, tổ chức đối thoại với cán bộ, nhân dân 
phường Tân An về công tác xây dựng phường 
văn minh đô thị, sau đối thoại cuối năm 
phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Năm 2018, 
tổ chức đối thoại với nhân dân xã Tân Hải về 
xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, sau đối 
thoại xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới. Năm 2019, tổ chức đối thoại với cán bộ, 
nhân dân phường Phước Lộc về công tác xây 
dựng phường văn minh đô thị, sau đối thoại 
cuối năm phường đạt chuẩn văn minh đô thị. 

Cấp cơ sở đã tổ chức 31 cuộc đối thoại với 
nhân dân, nội dung liên quan đến các vấn đề 
bức xúc tại địa bàn dân cư; thiết lập 2 đường 
dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh về 
vấn đề bức xúc của nhân dân. Huyện Hàm 
Thuận Nam trong năm 2018 đã tổ chức 2 cuộc 
đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện với 
nhân dân 2 xã Hàm Minh và Tân Lập; năm 
2019 tổ chức đối thoại với nhân dân 2 xã 
Mương Mán và Hàm Thạnh. Các xã, thị trấn 
còn lại, mỗi năm đều tổ chức đối thoại với 
nhân dân ít nhất một lần. Huyện Tánh Linh đã 
lựa chọn nội dung đột phá là tập trung chấn 
chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức, đề cao trách 
nhiệm của người đứng đầu. Huyện ủy đã ban 
hành Quy định số 01-QĐi/HU ngày 26-10-
2018 về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo 
đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức trong toàn huyện; bước đầu 
đã thực hiện tốt công tác đối thoại, hướng dẫn, 
giải thích với nhân dân để kịp thời giải quyết 
những vấn đề phát sinh, bức xúc. 

Không chỉ dừng lại ở việc học tập, cấp ủy 
các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã tiến 
tới triển khai các nội dung “làm theo” Bác phù 
hợp, bám sát với nhiệm vụ của mỗi cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức, người lao 
động. Đến nay, việc học tập Chỉ thị số 05, triển 
khai các kế hoạch Tỉnh ủy, các chuyên đề đã 
trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức 
đảng các cấp; là một trong những nội dung 
trong sinh hoạt định kỳ của các chi, đảng bộ 
trong tỉnh; một trong những tiêu chí quan trọng 
để đánh giá, bình xét, phân loại TCCSĐ, đảng 
viên, công chức, viên chức, người lao động, 
đoàn viên, hội viên hằng năm. Việc tổ chức 
học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 
số 05 và các chuyên đề hằng năm đã tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và 
hành động của mỗi cán bộ, đảng viên về vai 
trò, trách nhiệm của cá nhân trong thực thi 
công vụ; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu 
trong các phong trào thi đua yêu nước, thực 
hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được 
giao; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện 
phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tính 
trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, 
đoàn kết xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị 
vững mạnh… Từng cán bộ, đảng viên đã tự 
giác rèn luyện, đổi mới phong cách, tác phong 
với phương châm “gần dân, sát cơ sở” tạo 
được mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với quần 
chúng nhân dân; dân chủ cơ sở cũng như dân 
chủ trong từng cơ quan, đơn vị được phát huy. 
Nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập 
và làm theo Bác đã được tập thể, các cơ quan, 
đơn vị, địa phương suy tôn, khen thưởng trên 
các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Phạm Giang / 
http://www.xaydungdang.org.vn/.- 2021 

(ngày 18 tháng 2) 

http://www.xaydungdang.org.vn/home/hoc
himinh/2021/14666/suc-lan-toa-sau-gan-5-

nam-thuc-hien-chi-thi-so.aspx

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

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN GẶP MẶT, TẶNG QUÀ 
CHỦ PHƯƠNG TIỆN TÀU THUYỀN  

gày 02/2, UBND thành phố Phan 
Thiết gặp mặt trao quyết định kiện 
toàn đội tàu thuyền theo Nghị định số 

30, 130 của Chính phủ.  

Phát biểu buổi gặp mặt, đồng chí Lê Văn 
Chơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi 
nhận và biểu dương các chủ phương tiện 
tàu thuyền và ngư dân thành phố đã tích 

N 

http://www.xaydungdang.org.vn/home/hochiminh/2021/14666/suc-lan-toa-sau-gan-5-nam-thuc-hien-chi-thi-so.aspx
http://www.xaydungdang.org.vn/home/hochiminh/2021/14666/suc-lan-toa-sau-gan-5-nam-thuc-hien-chi-thi-so.aspx
http://www.xaydungdang.org.vn/home/hochiminh/2021/14666/suc-lan-toa-sau-gan-5-nam-thuc-hien-chi-thi-so.aspx
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cực, tự giác thực hiện Nghị định số 30, 130 
của Chính phủ. Năm 2020, trong thời gian 
ngắn, thành phố huy động đầy đủ 12 tàu, 
140 nhân lực bàn giao cho cấp trên tham gia 
diễn tập do Bộ Quốc phòng tổ chức. 

Trao quyết định kiện toàn các đội tàu. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố 
mong muốn bà con ngư dân tiếp tục vươn 
khơi, bám biển, tích cực tham gia cùng lực 
lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ 
quyền, quyền chủ quyền biển đảo của nước 
ta và chúc các chủ phương tiện tàu thuyền, 
ngư dân có mùa khai thác hải sản thắng lợi. 
Trong dịp này, thành phố tặng 20 suất quà, 
mỗi suất trị giá 600.000 đồng cho các chủ 
phương tiện tàu thuyền. 

Mai Thanh Văn // 
https://baoquankhu7.vn.- 2021 

 (ngày 3 tháng 2) 

https://baoquankhu7.vn/thanh-pho-phan-
thiet-tinh-binh-thuan-gap-mat-tang-qua-chu-

phuong-tien-tau-thuyen-673856513-
0021445s36610gs 

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

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN: SẴN SÀNG 
CHO NGÀY HỘI GIAO QUÂN  

ho đến thời điểm này, công tác tuyển 
chọn và gọi thanh niên nhập ngũ  năm 
2021 của thành phố Phan Thiết được 

thực hiện theo đúng trình tự nguyên tắc, bảo 
đảm công bằng, dân chủ, công khai. 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố và 
các cơ quan liên quan đang khẩn trương 
chuẩn bị cho buổi Lễ giao, nhận quân diễn 
ra tại Công viên Bắc Xuân An vào sáng ngày 
03/3/2021, đồng thời chỉ đạo các phường, 
xã nắm chắc tình hình tư tưởng, vướng mắc, 
kịp thời động viên thanh niên nhập ngũ. 

Từ ngày 22 đến ngày 24/02, Hội đồng 
nghĩa vụ quân sự thành phố tổ chức xét 
nghiệm HIV, các chất gây nghiện lần 2 và 
SARS-Cov-2 và triển khai các mặt bảo đảm 
phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong buổi 
lễ giao, nhận quân; bảo đảm tốt cho công tác 
phòng, chống dịch bệnh cho thanh niên 
trước khi vào các đơn vị. 

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho thanh niên chuẩn 
bị nhập ngũ. 

Năm nay, Thành phố Phan Thiết tuyển 
chọn và bàn giao 181 công dân cho các đơn 
vị: Trung đoàn 88 (Sư đoàn 302), Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, 
Trường Quân sự Quân khu 7 và Công an 
tỉnh. 

Mai Thanh Văn // 
https://baoquankhu7.vn.- 2021  

(ngày 25 tháng 2) 

https://baoquankhu7.vn/thanh-pho-phan-
thiet-tinh-binh-thuan-san-sang-cho-ngay-

hoi-giao-quan-1855540627-
0021662s34910gs

 

 

C 

https://baoquankhu7.vn/thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan-gap-mat-tang-qua-chu-phuong-tien-tau-thuyen-673856513-0021445s36610gs
https://baoquankhu7.vn/thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan-gap-mat-tang-qua-chu-phuong-tien-tau-thuyen-673856513-0021445s36610gs
https://baoquankhu7.vn/thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan-gap-mat-tang-qua-chu-phuong-tien-tau-thuyen-673856513-0021445s36610gs
https://baoquankhu7.vn/thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan-gap-mat-tang-qua-chu-phuong-tien-tau-thuyen-673856513-0021445s36610gs
https://baoquankhu7.vn/thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan-san-sang-cho-ngay-hoi-giao-quan-1855540627-0021662s34910gs
https://baoquankhu7.vn/thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan-san-sang-cho-ngay-hoi-giao-quan-1855540627-0021662s34910gs
https://baoquankhu7.vn/thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan-san-sang-cho-ngay-hoi-giao-quan-1855540627-0021662s34910gs
https://baoquankhu7.vn/thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan-san-sang-cho-ngay-hoi-giao-quan-1855540627-0021662s34910gs
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THỦ TƯỚNG PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

hủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc đã ký các quyết định phê chuẩn 
kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức 

vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 
2016 – 2021. 

Ông Lê Tuấn Phong, tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận 

Cụ thể, tại Quyết định số 139/QĐ-TTg, 
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả 
bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông 
Lê Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm 
kỳ 2020 – 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 8, 
HĐND tỉnh - khóa X đã thực hiện công tác 
cán bộ theo thẩm quyền. Ông Lê Tuấn 
Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 
2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 
2016 - 2021 đã được giới thiệu để bầu bổ 
sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Kết quả, có 50/51 đại biểu tham dự kỳ họp 
bỏ phiếu bầu ông Lê Tuấn Phong, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ 
chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 
- 2021. 

Ông Lê Tuấn Phong, sinh năm 1974, quê 
quán xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, 
tỉnh Bình Thuận. 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật 
xây dựng; lý luận chính trị: Cao cấp. 

Ông Lê Tuấn Phong từng giữ các chức 
vụ: Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết; Phó 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 
Thuận; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Bình Thuận; Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 – 
2021. 

* Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng 
ký quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 
chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn 
Ngọc Hai, để nghỉ hưu trước tuổi và hưởng 
các chế độ, chính sách theo quy định. 

 
Vũ Phương Nhi // 

http://baochinhphu.vn.- 2021  
(ngày 1 tháng 2)  

http://baochinhphu.vn/nhan-su/thu-tuong-
phe-chuan-chu-tich-ubnd-tinh-binh-

thuan/421681.vgp 

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

TUYỂN QUÂN TỐT NHỜ TRIỂN KHAI CHẶT CHẼ QUI TRÌNH TUYỂN CHỌN 

hững năm qua, các địa phương trong 
tỉnh Bình Thuận luôn hoàn thành 
100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng 

thanh niên nhập ngũ năm sau cao hơn năm 
trước. Có được kết quả đó là nhờ sự chủ 
động đổi mới và triển khai chặt chẽ qui trình 
tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của 
các cấp, ngành và địa phương. 

  

 

Chú trọng khám tuyển sức khỏe 

Thượng tá Trương Văn Phước, Chủ 
nhiệm Quân y Bộ CHQS tỉnh cho biết: 
“Chúng tôi tham mưu với Hội đồng Nghĩa vụ 
quân sự (NVQS) tỉnh kiểm tra, giám sát chặt 
chẽ từ khâu thành lập Hội đồng khám tuyển 
NVQS ở các địa phương. Nếu hội đồng nào 
thành lập không đúng quy định về thành 
phần, chuyên khoa, số lượng là hướng dẫn 
thực hiện lại ngay”.  

T 

N 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=202594
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=202593
http://baochinhphu.vn/nhan-su/thu-tuong-phe-chuan-chu-tich-ubnd-tinh-binh-thuan/421681.vgp
http://baochinhphu.vn/nhan-su/thu-tuong-phe-chuan-chu-tich-ubnd-tinh-binh-thuan/421681.vgp
http://baochinhphu.vn/nhan-su/thu-tuong-phe-chuan-chu-tich-ubnd-tinh-binh-thuan/421681.vgp
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Trong thời gian các địa phương tổ chức 
khám tuyển, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo Sở 
Y tế phối hợp cơ quan chuyên môn Bộ 
CHQS tỉnh thành lập đoàn đến kiểm tra việc 
khám tuyển ở tất cả các địa phương. Việc 
này đã kịp thời thống nhất, điều chỉnh công 
tác khám và kết luận sức khỏe của thanh 
niên ngay trong lúc đang khám. Nhờ tiến 
hành chặt chẽ qui định, qui trình trong tổ 
chức khám tuyển nên các địa phương đã 
chọn đủ thanh niên có sức khỏe tốt sẵn sàng 
tham gia nhập ngũ. 

Tỉnh Bình Thuận khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 
2021. 

Theo chỉ tiêu, năm 2021, tỉnh Bình Thuận 
tuyển 1.302 thanh niên giao cho các đơn vị 
Quân đội và 244 thanh niên thực hiện nghĩa 
vụ Công an. Tỉnh đã điều 5.200 thanh niên 
tham gia khám tuyển NVQS (đảm bảo tỉ lệ 
gọi 4 thanh niên khám tuyển để chọn 1 nhập 
ngũ) và đã có 1.715 thanh niên trúng tuyển. 
Công an tỉnh điều khám 656 và đã có 268 
thanh niên đủ điều kiện sức khỏe tham gia 
vào lực lượng Công an nhân dân. Thanh 
niên trúng tuyển sức khỏe loại 1 và loại 2 
cao hơn các năm trước.  

Nắm chắc nguồn thanh niên nhập ngũ 

Huyện Đức Linh là địa phương có truyền 
thống nhiều năm liên tục luôn dẫn đầu tỉnh 
về chất lượng tuyển quân. Trung tá Nguyễn 
Văn Ánh, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS 
huyện Đức Linh cho biết: “Khâu quan trọng 
là nắm, quản lý nguồn thực lực thanh niên 
trong độ tuổi, xét duyệt qua 3 cấp (thôn, xã, 

huyện) và khâu sơ tuyển sức khỏe ở các 
trạm y tế xã, thị trấn đều được chúng tôi triển 
khai, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, theo 
đúng qui trình, hướng dẫn và theo luật quy 
định. 

Cơ quan quân sự huyện, xã, thị trấn tham 
mưu và giúp Hội đồng NVQS cùng cấp thực 
hiện chặt chẽ từng khâu, từng bước. Đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng đúng 
qui định và công bằng để tạo sự đồng thuận 
cao trong Nhân dân và thanh niên”. Năm 
2021, huyện Đức Linh có 225 thanh niên 
trúng tuyển, trong đó 2 đảng viên chính 
thức, 30 thanh niên tốt nghiệp đại học, cao 
đẳng, trên 60% thanh niên đạt sức khỏe loại 
1, loại 2. 

Đến nay, các địa phương trong tỉnh cơ 
bản tuyển chọn đủ thanh niên nhập ngũ vào 
các đơn vị Quân đội, Công an và sẽ giao 
quân vào ngày 3/3/2021. Chất lượng mọi 
mặt đều cao hơn năm trước, nhất là về sức 
khỏe. Tuổi đời từ 18 đến 20 chiếm gần 90%, 
trên 15% tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Đảng 
viên chính thức vượt gần 1% chỉ tiêu trên 
giao. 

Trung tá Đàm Xuân Đồng, Phó trưởng 
Ban Quân lực Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thanh 
niên nhập ngũ năm 2021 có chất lượng cao 
là nhờ sự vào cuộc, quan tâm của các cấp, 
các ngành, các địa phương. Hội đồng NVQS 
tỉnh, huyện, nhất là Ban CHQS và ngành y 
tế các cấp đã chủ động triển khai, hướng 
dẫn chặt chẽ các bước, qui trình trong tuyển 
quân. Từ nay đến ngày giao quân, Hội đồng 
NVQS các cấp sẽ tập trung tuyên truyền, 
giải quyết các chế độ chính sách; thăm, tặng 
quà động viên thanh niên tình nguyện nhập 
ngũ. 

Duy Thỉnh // 
 https://baoquankhu7.vn.- 2021 

 (ngày 28 tháng 2) 

https://baoquankhu7.vn/tuyen-quan-tot-
nho-trien-khai-chat-che-qui-trinh-tuyen-
chon--1061732100-0021721s38810gs 

 
  
 
 

https://baoquankhu7.vn/tuyen-quan-tot-nho-trien-khai-chat-che-qui-trinh-tuyen-chon--1061732100-0021721s38810gs
https://baoquankhu7.vn/tuyen-quan-tot-nho-trien-khai-chat-che-qui-trinh-tuyen-chon--1061732100-0021721s38810gs
https://baoquankhu7.vn/tuyen-quan-tot-nho-trien-khai-chat-che-qui-trinh-tuyen-chon--1061732100-0021721s38810gs
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UBND TỈNH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ  

gày 25/2, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
tổ chức Hội nghị triển khai quyết định 
về công tác cán bộ đối với đồng chí 

Lê Quang Vinh, Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Nam, Phó 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa trao quyết 
định về công tác cán bộ đối với đồng chí Lê Quang 
Vinh và đồng chí Nguyễn Ngọc Nam. (Ảnh: TT Dân) 

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thái Dương, 
Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định 
số 136 ngày 23/2/2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, chỉ định đồng chí Lê Quang Vinh, 
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh 
tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban 
Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư 
Huyện ủy Phú Quý, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 
kể từ ngày 1/3/2021. 

Đồng thời, công bố Quyết định số 519 
/QĐ-UBND, ngày 24/2/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh giao quyền Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Ngọc 
Nam, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kể 
từ ngày 1/3/2021, đến khi bố trí nhân sự giữ 
chức vụ Chánh Văn phòng. 

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TT Dân) 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong 
quá trình công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, 
đồng chí Lê Quang Vinh và đồng chí Nguyễn 
Ngọc Nam luôn thể hiện được tinh thần trách 
nhiệm, tận tụy trong công việc, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn 
Đức Hòa bày tỏ tin tưởng đối với 2 đồng chí 
trên cương vị mới sẽ tiếp tục kế thừa những 
thành quả, kinh nghiệm, năng lực sớm nắm 
bắt nhiệm vụ công tác, hoàn thành xuất sắc 
mọi nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê 
Quang Vinh và đồng chí Nguyễn Ngọc Nam 
đã cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh 
đạo tỉnh đã phân công nhiệm vụ mới và cho 
biết đây vừa là vinh dự, vừa là thử thách lớn 
nhưng với năng lực, kinh nghiệm của mình, 
cả hai đồng chí hứa sẽ tiếp tục tận lực, tận 
tâm để hoàn thành nhiệm vụ được giao./. 

PV / 
https://daihoi13.dangcongsan.vn/.- 2021 

(ngày 26 tháng 2) 

https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-
moi/binh-thuan-ubnd-tinh-trien-khai-quyet-

dinh-ve-cong-tac-can-bo-4703

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

XUÂN VỚI NHỮNG NGƯỜI GIỮ BIỂN, ĐẢO 

ù Lao Thu (đảo Phú Quý, tỉnh Bình 
Thuận) gồm 11 đảo lớn nhỏ với tổng 
diện tích trên 157 km2. Đây là vùng 

biển có trữ lượng cá lớn nhất nước và nhiều 
tài nguyên biển. Với vị trí chiến lược, việc 
xây dựng huyện đảo trở thành khu vực 

phòng thủ vững chắc của tỉnh Bình Thuận là 
nhiệm vụ quan trọng. 

Vất vả đảo tiền tiêu 

Dịp cuối năm này tôi trở lại Phú Quý, vừa dứt 
bão số 14, tiếp đến gió bấc tràn về làm 

N 

C 

https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/binh-thuan-ubnd-tinh-trien-khai-quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo-4703
https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/binh-thuan-ubnd-tinh-trien-khai-quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo-4703
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chuyến tàu cao tốc từ đất liền ra đảo hết sức 
gian truân. Sóng dội từng đợt ầm ầm vào 
thân tàu. Tàu chao nghiêng, ngả qua trái, 
chưa hết cơn lại bật về phải, chồm lên trên, 
rồi đập giật ngược ra sau theo từng con 
sóng lớn. Ai nấy đều không giấu được nỗi 
sợ hãi trước cơn thịnh nộ của đại dương. 
Trừ vài người dân đảo làm nghề đánh bắt 
trên biển, tất cả hành khách trên chuyến tàu 
đều ói tới mật xanh, mật vàng. Tàu cập cảng 
ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. 

 
Phút giải lao giữa buổi huấn luyện của những người 
lính đảo.  

Ở đảo, buổi sáng biển chỉ lăn tăn vài con 
sóng. Nhưng chỉ vài giờ sau gió bắt đầu rít 
mạnh từng cơn, hàng dương oằn mình, biển 
ầm ào nổi sóng. Tôi ra trước Bãi Lăng thuộc 
xã Ngũ Phụng vừa ngắm sự dữ dội của sóng 
biển, vừa tham quan bờ kè. Kè chống xâm 
thực đảo qua 2 giai đoạn đầu tư với số tiền 
hơn 724 tỉ đồng. Khu neo đậu, tránh trú bão 
cho tàu thuyền gần 600 tỉ đồng, nâng cấp 
mở rộng đường giao thông trên đảo. 
Chương trình Biển Đông - hải đảo, nhiều 
công trình phục vụ dân sinh, an ninh, quốc 
phòng được đưa vào sử dụng nên nhân dân 
vô cùng phấn khởi. 

Vào mùa này, tất cả các đơn vị đã chuẩn bị 
từ trước đó các nhu yếu phẩm, lương thực 
và nhất là hàng hóa cho bộ đội vui xuân, đón 
Tết. Vườn rau xanh, doanh trại, chuồng nuôi 
gia súc, gia cầm phải che chắn, gia cố lại. 
Thậm chí vọng gác đêm của bộ đội phải che 
thêm vài tấm bạt để chống rét và hơi muối 
mặn thổi vào. Đại úy Nguyễn Thái Quốc, Đại 
đội trưởng Đại đội Hỏa lực 3 thuộc Ban 
CHQS huyện Phú Quý, người được sinh ra 
và trưởng thành từ đảo, nên hiểu sự khắc 
nghiệt nơi đây: “Nhân dân và bộ đội chúng 

tôi ở đảo thì năm nào chẳng phải chống chọi 
với vài cơn bão, áp thấp, nhất là mùa gió thổi 
mạnh dịp cuối năm. Nhưng với sự chủ động 
các phương án và kinh nghiệm đối phó với 
thiên tai, nên khi có bão xảy ra thì cả bộ đội 
và Nhân dân cùng đồng lòng chống bão, 
đảm bảo tuyệt đối an toàn về người". 

Điểm tựa của huyện đảo 

Sự phát triển của Phú Quý hôm nay có công 
sức rất lớn của những người lính đảo. Khi 
bà con gặp khó khăn thì bộ đội giúp đỡ, gặp 
hoạn nạn thì bộ đội không quản hiểm nguy, 
kịp thời có mặt để bảo vệ an toàn tính mạng 
và tài sản nhân dân. Khi biển động cấm tàu 
thì nhường bớt phần gạo, phần rau cho dân. 
Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, bộ đội đảo 
Phú Quý luôn phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội 
Cụ Hồ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng 
thế trận lòng dân, thế trận chiến tranh nhân 
dân. 

 Cán bộ, chiến sĩ ở đây cho biết vừa có 2 
chuyến tàu hàng tải trọng hàng trăm tấn bị 
sóng đánh ngay cửa vào cảng Phú Quý, 
phải nhờ đến tàu Kiểm ngư, Cảnh sát biển 
ra cứu nạn, các đơn vị LLVT hỗ trợ, giúp đỡ 
và bố trí nơi ăn, nghỉ cho các thủy thủ. Trung 
tâm y tế Quân dân y thì lo thăm, khám bệnh. 
Có thể nói rằng, dù ngư dân trên đảo hay 
ngư dân tỉnh bạn khi gặp nạn vào đảo đều 
được bộ đội, chính quyền và nhân dân chăm 
lo chu đáo, bao bọc nghĩa tình. Trung tá 
Đặng Văn Ngạch, Phó chỉ huy trưởng Ban 
CHQS huyện Phú Quý, có thâm niên công 
tác trên đảo gần 30 năm cho biết: “Bà con ở 
đảo rất quý bộ đội, luôn coi cán bộ, chiến sĩ 
LLVT như người thân trong gia đình. Cũng 
vì thế mà khi dân cần là bộ đội chúng tôi có 
mặt để giúp đỡ, hỗ trợ, vượt qua những khó 
khăn và trong những lúc gió bão, biển động”. 

Trong tiếng sóng ầm ào giữa không gian đảo 
là tiếng chuyển động của binh khí, khẩu lệnh 
của các lực lượng huấn luyện bảo vệ đảo 
trong mùa xuân này. Dựa lưng vào núi là ra-
đa hải quân, điểm cao là ra-đa phòng không, 
được ví như “mắt biển giữa trùng khơi” 
phòng thủ đảo từ xa, từ sớm trên biển và 
trên không. Bên những sườn núi cheo leo, 
nắng gió thổi quanh năm luôn thường trực 
những đôi mắt của các chiến sĩ pháo binh, 
phòng không, bộ binh, chắc tay súng sẵn 
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sàng chiến đấu bảo vệ đảo. Nắng, gió thao 
trường, hơi muối biển mặn không làm cho 
các chiến sĩ chùn bước. Khuôn mặt của họ 
có thể cháy nắng nhưng đôi bàn tay thêm 
phần vững chắc, yếu lĩnh động tác kỹ thuật, 
chiến thuật chiến đấu thuần thục hơn. 

Dường như sự khắc nghiệt của thiên nhiên 
đã làm tăng thêm chất oai hùng của người 
lính đảo. Giúp họ quyết tâm hoàn thành 
nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đảo 
trong mọi tình huống. Người lính luôn hy 
sinh niềm riêng, nhận khó khăn về mình để 
nhân dân được yên vui, đất nước thanh bình 

vào xuân mới. Các anh nguyện hiến dâng 
sức trẻ, kiên trung, bất khuất nơi đầu sóng 
ngọn gió, bám trụ, ngày đêm canh giữ biển 
trời. Họ luôn sẵn sàng thực hiện sứ mệnh 
của tuổi trẻ, mệnh lệnh từ trái tim mình, góp 
phần làm nên mùa xuân cho Tổ quốc. 

Thỉnh Hải // 
 https://baoquankhu7.vn.- 2021 

 (ngày 14 tháng 2) 

https://baoquankhu7.vn/xuan-voi-nhung-
nguoi-giu-bien-dao--1670406214-

0021565s34010gs 

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

BÌNH THUẬN: KHU PHỨC HỢP CENTRALAND HƠN 6.000 TỶ 
CÓ 107HA LÀ ĐẤT RỪNG  

ại khu 2 dự án khu phức hợp 
Centraland (huyện Bắc Bình, Bình 
Thuận) có 107,8ha đất có nguồn gốc 

là đất quy hoạch 3 loại rừng và có một phần 
diện tích nằm trong di tích Quốc gia danh 
lam thắng cảnh Bàu Trắng, xã Hoà Thắng.  

Bình Thuận: Khu phức hợp Centraland hơn 6.000 tỷ 
có 107ha là đất rừng (ảnh minh họa) 

UBND huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) 
vừa có ý kiến về dự án khu phức hợp 
Centraland tại xã Hoà Thắng của Công ty Cổ 
phần Kinh doanh Địa ốc Centraland. 

UBND huyện Bắc Bình cho biết khu phức 
hợp Centraland có diện tích đất sử dụng là 
771,29ha và tổng mức đầu tư hơn 6.170 tỷ 
đồng. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng 
khu biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm thương 
mại dịch vụ - du lịch, sinh thái, trung tâm hội 
nghị, trung tâm thể dục thể thao biển nhằm 
phục vụ cho du khách trong và ngoài nước 

đến tham quan nghỉ dưỡng và khu nông thị 
- nông nghiệp kỹ thuật cao. 

Qua khảo sát thực địa, UBND huyện Bắc 
Bình cho hay, vị trí khu đất đăng ký đầu tư 
dự án thuộc thôn Hồng Lâm, gồm 2 khu: khu 
1 (663,49ha) và khu 2 (107,8ha). 

Tại khu 1 có 605ha là đất dự án của Công 
ty TNHH South Fork đã có Quyết định số 
1982 ngày 1/8/2018 của UBND tỉnh Bình 
Thuận về việc huỷ các quyết định thu hồi và 
cho thuê đất dự án tổ hợp khu du lịch, dịch 
vụ, giải trí nghỉ dưỡng cao cấp ven biển của 
South Fork giao cho Trung tâm phát triển 
quỹ đất tỉnh quản lý với diện tích 
333,8575ha. 

Phần diện tích còn lại khoảng 271,1425ha 
của các hộ dân đã được tỉnh giao cho huyện 
Bắc Bình chỉ đạo UBND xã Hoà Thắng và 
các phòng ban liên quan rà soát tính pháp lý 
về nguồn gốc sử dụng đất, xem xét cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với 
đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy 
định. 

Diện tích 1,3ha là đất quy hoạch 3 loại 
rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng 
Phong quản lý, thuộc tiểu khu 163, đối tượng 
rừng sản xuất. Diện tích 57,19ha là đất sản 
xuất nông nghiệp của hộ dân. 

Còn khu 2 có diện tích 107,8ha là đất quy 
hoạch 3 loại rừng do Ban quản lý rừng 

T 

https://baoquankhu7.vn/xuan-voi-nhung-nguoi-giu-bien-dao--1670406214-0021565s34010gs
https://baoquankhu7.vn/xuan-voi-nhung-nguoi-giu-bien-dao--1670406214-0021565s34010gs
https://baoquankhu7.vn/xuan-voi-nhung-nguoi-giu-bien-dao--1670406214-0021565s34010gs
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phòng hộ Lê Hồng Phong quản lý. Trong đó, 
có 104,64ha (khu vực xóm cũ) thuộc Tiểu 
khu 162, đối tượng rừng phòng hộ và 3,16ha 
(khu vực Bàu Trắng) thuộc Tiểu khu 163, đối 
tượng rừng sản xuất. 

Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2020 của huyện Bắc Bình đã được 
UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết 
định số 1088 ngày 3/5/2019 và kế hoạch sử 
dụng đất năm 2020 của huyện đã được 
UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết 
định số 671 ngày 24/3/2020, vị trí khu đất 
đăng ký đầu tư dự án quy hoạch là đất 
thương mại dịch vụ (thuộc dự án Nông thị du 
lịch Dubai). 

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có chủ 
trương đầu tư dự án của Công ty Nông thị 
du lịch Dubai và chủ đầu tư không đăng ký 
chuyển tiếp dự án vào quy hoạch sử dụng 
đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021. 

Do đó, UBND huyện Bắc Bình có ý kiến 
như sau: đối với khu 1 (diện tích 663,49ha), 
huyện thống nhất chủ trương thu hút đầu tư 
dự án khu phức hợp Centraland. 

Riêng đối với diện tích 44ha thuộc khu 1 
chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng nông 

thôn mới xã Hoà Thắng đã được UBND 
huyện Bắc Bình phê duyệt, huyện đề nghị 
nhà đầu tư làm việc với các ngành chức 
năng và địa phương để điều chỉnh nội dung 
đăng ký đầu tư cho phù hợp. 

Đối với khu 2 (107,8ha), huyện không 
thống nhất chủ trương đầu tư dự án tại vị trí 
đăng ký đầu tư do phần diện tích trên có 
nguồn gốc là đất quy hoạch 3 loại rừng do 
Ban quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong 
quản lý và có một phần diện tích nằm trong 
di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh Bàu 
Trắng, xã Hoà Thắng. 

Về chủ đầu tư Công ty Cổ phần Kinh 
doanh Địa ốc Centraland, theo dữ liệu của 
VietnamFinance, công ty được thành lập 
ngày 17/6/2019, có địa chỉ tại khu phố 4, 
phường Bình An, quận 2, TP. HCM, do ông 
Huỳnh Đình Thịnh làm đại diện pháp luật. 
Tính đến cuối năm 2019, vốn điều lệ công ty 
là 200 tỷ đồng và chỉ có 3 nhân viên. 

Lệ Chi // https://vietnamfinance.vn.- 2021 
(ngày 25 tháng 2) 

https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-
khu-phuc-hop-centraland-hon-6000-ty-co-

107ha-la-dat-rung-
20180504224249947.htm 

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

BÌNH THUẬN XIN BỔ SUNG GẦN 30.000 MW VÀO QUY HOẠCH ĐIỆN VIII 

ó mục tiêu trở thành Trung tâm năng 
lượng mang tầm quốc gia, tỉnh Bình 
Thuận mới đây đã kiến nghị bổ sung 

gần 30.000 MW vào Quy hoạch điện VIII. 

Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân hiện có 4 nhà máy với 
công suất 4.284 MW. Ảnh: Zing 

Trong số này có Dự án LNG Kê Gà có quy 
mô 3.600 MW, gồm 3 giai đoạn, do các nhà 
nhà đầu tư gồm Enegry Capitall Việt Nam 

LLC, Kogas Corporation, Excelerate Energy 
LLP đề xuất. Dự án có quy mô 4,2 tỷ USD. 

Trong số 11 dự án điện gió được đề xuất 
có 3 dự án điện gió trên bờ là Hồng Phong 
3.1 (46,2 MW), Hồng Phong 3.2 (46,2 MW) 
và Bình Thuận (50 MW). 

8 dự án còn lại đều là điện gió ngoài khơi 
với tổng quy mô 22.000 MW, bao gồm, Dự 
án điện gió Thăng Long Wind (3.400 MW), 
Dự án điện gió ngoài khơi Là Gàn (3.500 
MW), Dự án điện gió ngoài khơi Bình Thuận 
(khoảng 5.000 MW gồm 10 nhà máy), Dự án 
điện gió ngoài khơi Hàm Thuận Nam (dự 
kiến 900 MW), Dự án điện gió ngoài khơi 
biển Cổ Thạch (2.000 MW), Dự án điện gió 
ngoài khơi Vĩnh Phong (dự kiến 1.000 MW), 
Dự án điện gió ngoài khơi AMI AC (dự kiến 
1.800 MW) và Dự án điện gió ngoài khơi Tuy 
Phong (dự kiến 4.600 MW). 

C 

https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-khu-phuc-hop-centraland-hon-6000-ty-co-107ha-la-dat-rung-20180504224249947.htm
https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-khu-phuc-hop-centraland-hon-6000-ty-co-107ha-la-dat-rung-20180504224249947.htm
https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-khu-phuc-hop-centraland-hon-6000-ty-co-107ha-la-dat-rung-20180504224249947.htm
https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-khu-phuc-hop-centraland-hon-6000-ty-co-107ha-la-dat-rung-20180504224249947.htm
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Với lĩnh vực điện mặt trời, hiện có 62 dự 
án đã được UBND tỉnh trình Bộ Công 
thương thẩm định bổ sung Quy hoạch phát 
triển điện quốc gia với tổng công suất 3.371 
MW. Trong số này, Bộ Công thương đã họp 
thẩm định 15 dự án với công suất 759 MW. 

Ngoài ra UBND cũng đề nghị Bộ Công 
thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 
giao các đơn vị có liên quan, các đơn vị trực 
thuộc nghiên cứu, xem xét thực hiện bổ 
sung quy hoạch điện lực, đầu tư xây dựng 
mới, cải tạo, nâng cấp các hệ thống đường 
dây truyền tải và các trạm biến áp 500 kV, 
220 kV và 110 kV, triển khai đồng bộ để phục 
vụ đấu nối, truyền tải, giải tỏa công suất và 
phát huy hiệu quả các dự án nguồn điện trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận, trong đó, có các 
trạm 220 kV đã được Bộ Công Thương phê 
duyệt danh mục trong Quy hoạch phát triển 
điện lực tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 
4761/QĐ-BCT ngày 24/12/2018. 

Khu vực chứa than tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân. 
ảnh: Zing 

Đồng thời, xem xét bổ sung quy hoạch và 
đầu tư các công trình trạm biến áp và đường 
dây 500 kV để giải tỏa công suất các dự án 

điện, gồm: TBA 500 kV Hồng Phong (900 
MVA) và 220 kV Hồng Phong (2x250 MVA), 
TBA 500 kV Kê Gà – Hàm Thuận Nam 
(8x900 MVA) và TBA 500 kV điện gió La 
Gàn (4x900 MVA), các đường dây 500 kV 
mạch kép từ trạm biến áp 500 kV Nhà máy 
điện gió La Gàn - Thuận Nam (Ninh Thuận), 
đường dây 500 kV mạch kép Hàm Thuận 
Nam - Long Thành, Hàm Thuận Nam – Bình 
Dương, đường dây 500 kV mạch kép đấu 
nối TBA 500 kV Hồng Phong. 

Việc xây dựng các tuyến đường dây 500 
kV và 220 kV để giải phóng công suất các 
nhà máy điện này cũng được tỉnh mong 
muốn phải đảm bảo đồng bộ, nhiều mạch, 
tránh xây dựng quá nhiều tuyến đường dây 
cùng cấp điện áp để tiết kiệm đất đai, giảm 
ảnh hưởng đến người dân trong việc đền bù 
giải tỏa. 

“Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 42 
nhà máy điện đang vận hành với tổng công 
suất 6.285 MW. Trong đó có 4 nhà máy điện 
than tại Trung tâm Điện lực Vĩnh tân (4.284 
MW), 7 nhà máy thủy điện (819,5 MW), 4 
nhà máy điện gió (100 MW), 26 nhà máy 
điện mặt trời (1.071 MW) và 1 nhà máy điện 
diesel (10 MW tại đảo Phú Quý). 

Con số này cũng chưa tính đến điện mặt 
trời áp mái tại địa phương này.” 

Thanh Hương // 
 https://baodautu.vn/.- 2021 

 (ngày 27 tháng 2) 

https://baodautu.vn/binh-thuan-xin-bo-
sung-gan-30000-mw-vao-quy-hoach-dien-

viii-d138546.html

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

CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI: BÌNH THUẬN PHẤN ĐẤU 
NÂNG CAO THU NHẬP BÌNH QUÂN KHU VỰC NÔNG THÔN 

ăm 2021, Bình Thuận đặt ra mục tiêu 
có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao; đảm bảo đồng bộ, hiện đại các 
công trình hạ tầng thiết yếu và tập trung đẩy 
mạnh phát triển sản xuất, đưa thu nhập bình 
quân khu vực nông thôn đạt 48,9 triệu 
đồng/người/năm. 

Để đạt được những mục tiêu trên, năm 
2021, tỉnh Bình Thuận tiếp tục phát huy sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, 
huy động sự tham gia nhiệt tình của người 
dân vào xây dựng nông thôn mới; xác định 
xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính 
trị của địa phương và là nhiệm vụ thường 
xuyên, lâu dài của các cơ quan, đơn vị. 

N 

https://baodautu.vn/binh-thuan-xin-bo-sung-gan-30000-mw-vao-quy-hoach-dien-viii-d138546.html
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Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động bằng nhiều hình thức để 
tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành 
động của các thành phần kinh tế, các tầng 
lớp nhân dân, các địa phương tiếp tục rà 
soát từng mục tiêu, tiêu chí để có kế hoạch, 
lộ trình nâng cao chất lượng các tiêu chí sau 
đạt chuẩn, nhất là các tiêu chí liên quan trực 
tiếp đến chất lượng cuộc sống của cư dân 
nông thôn như nâng cao thu nhập; giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo 
đảm môi trường, cảnh quan nông thôn… 

Nhiều cơ sở giáo dục được cải tạo khang trang. 
Nguồn : baobinhthuan.com.vn 

Tỉnh Bình Thuận cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, 
chất lượng và giá trị các nông sản chủ lực ở 
địa phương, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, 
thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư vào 
địa bàn nông thôn được xem là giải pháp 
trọng tâm, tác động trực tiếp đến đời sống 
và sản xuất của người dân. Trong năm 
2021, Bình Thuận tập trung phát triển kinh tế 
nông thôn, trong đó lấy sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ và an toàn sinh học, thân 
thiện với môi trường làm nền tảng, gắn với 
phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch nông 
thôn; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm tỉnh Bình Thuận (OCOP) 
với mục tiêu giai đoạn 2020-2025 có từ 3 - 5 
sản phẩm OCOP được công nhận 5 sao cấp 
quốc gia; 100 sản phẩm 3 - 4 sao cấp tỉnh. 

Cùng với đó, tỉnh chú trọng bảo vệ môi 
trường nông thôn, tập trung phát triển các 
mô hình thôn, xóm xanh, sạch, đẹp… tạo 
tiền đề cho phát triển và nhân rộng các mô 

hình du lịch trải nghiệm, du lịch khám phá ở 
các vùng nông thôn. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, đến hết năm 2020, Bình Thuận có 
65/93 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 
69,9%), vượt 15 xã so với chỉ tiêu Thủ tướng 
Chính phủ giao. Ngoài huyện Phú Quý được 
công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn 
mới, huyện Đức Linh và thành phố Phan 
Thiết đang trình Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn thẩm định huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới và thành phố hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 
2020. 

Từ hiệu quả thực tiễn, Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang 
từng bước khẳng định là một cuộc “cách 
mạng” mang tới nhiều đổi thay tích cực cho 
những vùng nông thôn ở Bình Thuận. Nhờ 
lồng ghép các nguồn vốn từ nhiều chương 
trình, tỉnh đã huy động nguồn lực từ xã hội 
hóa, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn; kêu gọi nhân dân 
đóng góp ngày công, hiến đất…, xây dựng 
hạ tầng đồng bộ với tổng kinh phí hơn 163 
tỷ đồng. 

Nhiều mô hình sản xuất gắn với tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu; mô 
hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phát 
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao… được hình thành, bước đầu xác định 
và tập trung phát triển cây trồng, con nuôi 
chủ lực. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã 
góp phần tăng thu nhập bình quân đầu 
người của người dân nông thôn từ 32,6 triệu 
đồng/người/năm vào năm 2016 lên 44,9 
triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2020. 

 
Hồng Hiếu // 

https://dantocmiennui.vn.- 2021 
 (ngày 27 tháng 2) 

https://dantocmiennui.vn/chung-suc-xay-
dung-nong-thon-moi-binh-thuan-phan-dau-

nang-cao-thu-nhap-binh-quan-khu-vuc-
nong-thon/300533.html 

 

 

 

https://dantocmiennui.vn/chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-binh-thuan-phan-dau-nang-cao-thu-nhap-binh-quan-khu-vuc-nong-thon/300533.html
https://dantocmiennui.vn/chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-binh-thuan-phan-dau-nang-cao-thu-nhap-binh-quan-khu-vuc-nong-thon/300533.html
https://dantocmiennui.vn/chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-binh-thuan-phan-dau-nang-cao-thu-nhap-binh-quan-khu-vuc-nong-thon/300533.html
https://dantocmiennui.vn/chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-binh-thuan-phan-dau-nang-cao-thu-nhap-binh-quan-khu-vuc-nong-thon/300533.html
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ĐỒNG Ý CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP 1.200 TỶ ĐỒNG 
TẠI BÌNH THUẬN 

hủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ 
trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng 
và kinh doanh hạ tầng khu công 

nghiệp Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 
Thuận.  

Thủ tướng vừa đồng ý chủ trương đầu tư hạ tầng khu 
công nghiệp 1.200 tỷ đồng tại Bình Thuận. 

Theo quyết định, dự án có quy mô 300ha, 
do Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận 
làm nhà đầu tư. Dự án được thực hiện tại xã 
Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 

Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.200 tỷ 
đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 
400 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án không 
quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước 
bàn giao đất. Dự án sẽ có thời hạn hoạt động 
trong 50 năm, bắt đầu tư ngày được quyết 
định chủ trương đầu tư. 

Cũng theo quyết định, UBND tỉnh Bình 
Thuận chịu trách nhiệm về tính chính xác 
của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung 

tiếp thu, giải trình và thẩm định. Đồng thời 
chịu trách nhiệm về việc đề xuất lựa chọn 
nhà đầu tư để thực hiện dự án. 

Được biết, Công ty Cổ phần Sonadezi 
Bình Thuận được Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp lần đầu ngày 5/6/2020 với 
vốn điều lệ 400 tỷ đồng. 

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, Sonadezi Bình Thuận sáng lập bởi 6 
tổ chức và 53 cá nhân. Trong đó, Tổng công 
ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp 
(Sonadezi) góp 40 tỷ đồng, tương đương 
10%. 

Sau đó, tháng 9/2020, Tổng công ty 
Sonadezi đã thông qua quyết định tăng tỷ lệ 
góp vốn trực tiếp tại Sonadezi Bình Thuận 
từ 10% lên mức 42%, tương đương 168 tỷ 
đồng. 

Với tỷ lệ này, Tổng công ty Sonadezi là cổ 
đông lớn nhất của Sonadezi Bình Thuận. 
Đứng sau là Sonadezi Long Thành, Sondezi 
Long Bình, Cảng Đồng Nai. 

Anh Hùng // 
https://vietnamfinance.vn.- 2021 

 (ngày 24 tháng 2) 

https://vietnamfinance.vn/dong-y-chu-
truong-dau-tu-ha-tang-khu-cong-nghiep-

1200-ty-dong-tai-binh-thuan-
20180504224249922.htm

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

ĐƯA TỈNH BÌNH THUẬN PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG 

ăm qua, cùng với cả nước, tỉnh Bình 
Thuận đã phải thực hiện “mục tiêu 
kép” vừa phòng chống dịch COVID-

19, vừa khôi phục các hoạt động kinh tế - xã 
hội. Với nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, Bình 
Thuận đã gặt hái được không ít thành 
công… 

Vượt qua khó khăn 

Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy 
Bình Thuận cho biết, là một tỉnh có 9 ca 

nhiễm COVID-19, địa phương đã phải thực 
hiện nhiều biện pháp nghiêm ngặt phòng 
chống dịch. Nhớ lại những ngày giữa tháng 
3 căng thẳng, cao điểm phòng chống dịch, 
nhiều khách sạn, nhà hàng, dịch vụ… đóng 
cửa; đường phố, trung tâm thương mại, các 
khu du lịch yên tĩnh đến lạnh lẽo… Thêm vào 
đó, nắng hạn kéo dài trong những tháng đầu 
năm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông 
nghiệp, làm cho khó khăn càng thêm khó 
khăn. Mục tiêu “kép” được Chính phủ đặt ra: 

T 

N 

https://vietnamfinance.vn/dong-y-chu-truong-dau-tu-ha-tang-khu-cong-nghiep-1200-ty-dong-tai-binh-thuan-20180504224249922.htm
https://vietnamfinance.vn/dong-y-chu-truong-dau-tu-ha-tang-khu-cong-nghiep-1200-ty-dong-tai-binh-thuan-20180504224249922.htm
https://vietnamfinance.vn/dong-y-chu-truong-dau-tu-ha-tang-khu-cong-nghiep-1200-ty-dong-tai-binh-thuan-20180504224249922.htm
https://vietnamfinance.vn/dong-y-chu-truong-dau-tu-ha-tang-khu-cong-nghiep-1200-ty-dong-tai-binh-thuan-20180504224249922.htm
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vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống 
dịch.  

Một khu du lịch sinh thái của Bình Thuận. (Ảnh: Báo 
Bình Thuận) 

Tỉnh Bình Thuận ngăn chặn được dịch, 
không để lây lan ra cộng đồng, các bệnh 
nhân nhiễm COVID-19 đều được chữa khỏi, 
tạo thêm niềm tin cho người dân. Hoạt động 
kinh tế trong điều kiện phòng chống dịch 
sớm ổn định, một số ngành sản xuất, kinh 
doanh phát triển, trong đó ngành công 
nghiệp năng lượng tăng trưởng nhanh, góp 
phần giữ được đà phát triển kinh tế tỉnh; tốc 
độ tăng trưởng GRDP vì thế không bị giảm 
sâu và đạt mức 4,54%, cao hơn mức tăng 
trưởng của cả nước (2,91%).  

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo 
hướng gia tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch 
vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong 
GRDP. Thu ngân sách (nội địa) của tỉnh 
vượt kế hoạch đề ra, đạt 8.461 tỷ đồng, gấp 
1,88 lần so với năm 2015. Kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu 
tư. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều 
chuyển biến tiến bộ. Đời sống nhân dân tiếp 
tục được nâng lên, GRDP bình quân đầu 
người năm 2020 đạt 66,2 triệu đồng, tương 
đương 2.865 USD, tăng 123 USD so với 
năm 2019 và gấp khoảng 1,6 lần so với năm 
2015. Năng suất lao động tiếp tục có sự cải 
thiện, ước đạt 116,1 triệu đồng/người, tăng 
5,2% so với năm 2019 và gấp khoảng 1,7 
lần so với năm 2015. Các chính sách an 
sinh, phúc lợi xã hội cho nhân dân được 
thực hiện đầy đủ, kịp thời, trong đó có chính 
sách dành cho người lao động bị ảnh hưởng 
trực tiếp bởi dịch COVID-19. An ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh căn 

bản được giữ vững. Đại hội Đảng cấp cơ sở, 
cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp, tạo được 
khí thế phấn khởi, niềm tin và động lực mới 
trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Những 
kết quả trên có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền 
đề để tỉnh Bình Thuận tiếp tục phát triển 
nhanh, bền vững; thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Mục tiêu đặt ra 

Cũng theo đồng chí Bí thư tỉnh ủy, bước 
sang năm mới 2021, cũng là năm đầu tiên 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Bình Thuận lần thứ XIV. Bình Thuận sẽ tập 
trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đó là 
trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bình Thuận xác 
định mục tiêu xây dựng trở thành tỉnh phát 
triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển, 
năng lượng và du lịch. Yêu cầu hàng đầu 
được đặt ra trong quá trình triển khai thực 
hiện Nghị quyết là phải đổi mới tư duy và tạo 
sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, 
trong nhân dân, từ đó cụ thể hóa trong định 
hướng, quy hoạch, chiến lược và chính sách 
phát triển của từng địa phương, đơn vị với 
nguồn lực và cơ chế phát triển phù hợp. 
Theo đó, năm 2021 là năm nền tảng, năm 
tiền đề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 
- 2025; do vậy cần tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ ngay từ những ngày, tháng đầu 
của năm và năm đầu của nhiệm kỳ 5 năm. 

Với tinh thần đó, trong năm 2021, Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận sẽ tập 
trung đánh giá những Nghị quyết đã ban 
hành trước đây và dự kiến nghiên cứu, xây 
dựng, ban hành 5 Nghị quyết mới về phát 
triển kinh tế - xã hội, đó là: Nghị quyết về 
phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp;  về phát triển du 
lịch, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp và về chuyển đổi số, phát triển hạ 
tầng số. 

Nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh Bình 
Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 sẽ được ưu tiên bởi đây là một nội 
dung rất quan trọng.  
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Vấn đề phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế 
- xã hội sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Một 
trong những ưu tiên là triển khai dự án Khu 
công nghiệp - dịch vụ - đô thị Hàm Tân - La 
Gi ở xã Sơn Mỹ và dự án Khu công nghiệp 
Tân Đức, ở xã Tân Đức, huyện Hàm Tân. 
Đề xuất Bộ Công Thương và Chính phủ xem 
xét đưa vào Quy hoạch điện 8 một số dự án 
điện gió ngoài khơi, điện khí LNG gắn với hệ 
thống truyền tải điện. Về giao thông, tỉnh sẽ 
phối hợp với các đơn vị liên quan thúc đẩy 
tiến độ thi công các công trình, dự án của 
giai đoạn trước như đường bộ cao tốc Bắc - 
Nam (phía đông) đoạn Vĩnh Hảo - Phan 
Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây; xây dựng 
sân bay Phan Thiết; tiếp tục tranh thủ nguồn 
vốn hỗ trợ của Trung ương và vốn của địa 
phương để xây dựng tuyến đường ven biển 
như đường 719 B (Phan Thiết - Kê Gà), Hòn 
Lan - Tân Hải, mở rộng, nâng cấp đường 
719 (Kê Gà - La Gi); chuẩn bị đầu tư cầu Văn 
Thánh… Về thủy lợi, hoàn thành hồ Sông 
Lũy, triển khai các thủ tục để xây dựng hồ 
Ka Pét, phát triển mạng lưới kênh mương 
thủy lợi để chủ động nguồn nước tưới và 
nước sinh hoạt trong mùa khô hạn. Các 
công trình bệnh viện, trường học, văn hóa, 
thể dục thể thao… trong danh mục đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sẽ 
được tính toán xây dựng vào thời điểm thích 
hợp để phát huy tốt nhất hiệu quả đầu tư. 

Vấn đề cải cách hành chính, cải thiện môi 
trường thu hút đầu tư sẽ được ưu tiên với 
quyết tâm cao hơn nữa trong năm 2021 và 
các năm tiếp theo. Thời gian qua, chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải 
cách hành chính (PAR Index), chỉ số hiệu 
quả quản trị hành chính công (PAPI) và chỉ 
số hài lòng của người dân, tổ chức đối với 
cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) của 
tỉnh không cao, thậm chí có chỉ số thuộc 
nhóm thấp nhất nước. 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng 
nữa là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính 
trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức 
Đảng. Quá trình này, Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ 
đạo cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tăng 
cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên; đấu tranh chống suy thoái về 

tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ. Đồng thời, triển khai học 
tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong nhận 
thức và hành động của Đảng bộ, sự đồng 
tình, ủng hộ của nhân dân. Bên cạnh đó, 
Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo tổ chức 
thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
(khóa XV) và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu 
chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, 
xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng 
và quyền làm chủ của nhân dân. 

Để thực hiện tốt các nội dung công việc 
trên, yếu tố quan trọng là con người. Sắp tới, 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ tiếp tục công 
tác kiện toàn đội ngũ cán bộ; bố trí, phân 
công cán bộ phù hợp, nhằm phát huy tốt 
nhất năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ 
và đảm bảo sự kế thừa, phát triển. Phải xây 
dựng cho được đội ngũ cán bộ các cấp có 
chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn, 
phẩm chất đạo đức trong sáng; gần dân, 
trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân; 
đồng thời sẵn sàng thay thế cán bộ yếu kém, 
thiếu trách nhiệm đối với công việc. 

Chung sức đồng lòng 

Đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy 
Bình Thuận cho biết thêm: Nhiệm kỳ Đại hội 
XIV của Đảng bộ tỉnh là một chặng đường 
mới, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức 
nhưng có nhiều thuận lợi, thời cơ hơn trước. 
Trước đây, chúng ta mong ước có cao tốc, 
sân bay thì đường bộ cao tốc đoạn qua địa 
bàn tỉnh đã được khởi công, dự kiến cuối 
năm 2022 sẽ hoàn thành; sân bay Phan 
Thiết đang hoàn thiện một số thủ tục để triển 
khai xây dựng trong năm nay. Những vấn đề 
chúng ta từng xem là khó khăn, thách thức, 
bất lợi như nắng nóng, gió nhiều, giờ đang 
trở thành tiềm năng, lợi thế khi chúng ta tận 
dụng bức xạ mặt trời, năng lượng gió để 
phát triển điện mặt trời, điện gió. Những khó 
khăn của sản xuất nông nghiệp như thiếu 
nước sản xuất từng bước được tháo gỡ; hệ 
thống hồ đập, kênh thủy lợi đang được đầu 
tư xây dựng sẽ nâng cao khả năng đáp ứng 
nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt 
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lên nhiều lần. Bình Thuận đang trở thành 
một điểm đến hấp dẫn, thu hút các nhà đầu 
tư trên các lĩnh vực: công nghiệp (nhất là 
công nghiệp năng lượng), du lịch, nông 
nghiệp, bất động sản, hạ tầng khu công 
nghiệp, dịch vụ... Tuy nhiên, trên thực tế, 
việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện vẫn là 
khâu yếu. Kỷ luật, kỷ cương ở nhiều nơi 
chưa nghiêm. Một bộ phận cán bộ, đảng 
viên còn quan liêu, xa dân, chưa tự coi mình 
là “công bộc” của nhân dân, chưa thực hiện 
đầy đủ trách nhiệm trong thực thi công vụ, 
thậm chí còn có tình trạng né tránh, đùn đẩy 
trách nhiệm, tư tưởng “dễ làm, khó bỏ”; 
nhiều công việc, thủ tục hành chính, giải 
quyết còn chậm, gây bức xúc cho nhân dân 
và doanh nghiệp. 

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, 
nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề 
ra, bên cạnh tạo sự đồng thuận, ủng hộ của 
nhân dân tỉnh nhà, đội ngũ cán bộ, công 
chức các cấp, các ngành, các địa phương 
cần nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa. Mỗi cán 

bộ, công chức phải luôn suy nghĩ, trăn trở 
với công việc, với những điều chưa làm 
được. Phải tích cực đổi mới, sáng tạo, tìm 
hướng đi, giải pháp mới, không theo lối mòn 
trì trệ. Phải mạnh mẽ dám nghĩ, dám làm, 
dám quyết định, dám đột phá và dám chịu 
trách nhiệm. Tất cả cán bộ, công chức, nhất 
là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu 
cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương 
phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành 
động quyết liệt hơn nữa; đoàn kết, gắn bó, 
cộng đồng trách nhiệm để thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 và 
của cả nhiệm kỳ để đến năm 2025, tỉnh Bình 
Thuận thực sự là một tỉnh mạnh về kinh tế 
biển, năng lượng, du lịch, phát triển bền 
vững./.. 

Khôi Nguyên // 
https://daihoi13.dangcongsan.vn.- 2021 

(ngày 19 tháng 2) 

https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-
moi/phong-trao-thi-dua/dua-tinh-binh-thuan-

phat-trien-nhanh-va-ben-vung-4629

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

GẤP RÚT MỞ RỘNG 3 CẦU HẸP VÀ VUỐT THẲNG ĐƯỜNG CONG TRÊN QL1 
QUA BÌNH THUẬN 

 cầu hẹp Phú Sung, ông Hạnh, Tà Mon 
có những khúc cua "tử thần" đang 
được nhà thầu thi công mở rộng mặt 

cầu và vuốt thẳng đường cong. 

Thi công hệ thống thoát nước trên tuyến QL1 qua 
Bình Thuận. 

Liên quan đến xử lý cầu hẹp, xóa “điểm 
đen” giao thông trên QL1 qua Bình Thuận, 
sáng 24/2, ông Nguyễn Thanh Quang - 
Giám đốc Chi nhánh BOT 319 Sông Phan 
cho biết, đến nay nhà thầu đã cơ bản thi 

công xong phần mở rộng mặt đường tại các 
vị trí đường cong, hệ thống thoát nước trên 
phạm vi thuộc dự án BOT quản lý. 

“Ngay sau Tết các nhà thầu đã triển khai 
đồng loạt thi công 3 cầu Tà Mon, Phú Sung, 
ông Hạnh. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành 
theo kế hoạch vào cuối tháng 6”, ông Quang 
cho hay. 

Theo ghi nhận, tại công trường thi công 
cầu Tà Mon (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) 
trên QL1, nhiều công nhân, thiết bị xe cơ giới 
được huy động trên công trường. Tại các vị 
trí đường cong dọc tuyến đã thi công xong 
đã được vuốt thẳng tạo thuận lợi các 
phương tiện đi lại. 

Trước đó vào tháng 10/2020, nhà đầu tư 
dự án BOT QL1 đoạn Phan Thiết - Đồng Nai 
đã khởi công các hạng mục bổ sung mở 
rộng cầu hẹp, cải tạo các “điểm đen” giao 
thông đảm bảo công tác ATGT trên QL1. 

3 

https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/dua-tinh-binh-thuan-phat-trien-nhanh-va-ben-vung-4629
https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/dua-tinh-binh-thuan-phat-trien-nhanh-va-ben-vung-4629
https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/dua-tinh-binh-thuan-phat-trien-nhanh-va-ben-vung-4629
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Tổng kinh phí thực hiện việc cải tạo 
các điểm đen gần 200 tỷ đồng. 

Cụ thể cầu Tà Mon (huyện Hàm Tân), mỗi 
bên mở 3,5m, mở rộng mặt đường hai bên 
với chiều dài gần 4km. Cầu Phú Sung sẽ 
được mở rộng thêm 3,5m bên trái tuyến và 
mở rộng mặt đường khắc phục đoạn đường 
cong hình chữ S. Riêng cầu Ông Hạnh sẽ 
được xây thêm cầu mới rộng 9m. 

Trên tuyến này cũng sẽ được lắp thêm dải 
phân cách khoảng 10,5km trên QL1; thi công 
17 vị trí rãnh thoát nước dọc tuyến qua 2 
huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam... 

Vĩnh Phú // 
https://www.baogiaothong.vn.- 2021 

(ngày 24 tháng 2) 

https://www.baogiaothong.vn/gap-rut-
mo-rong-3-cau-hep-va-vuot-thang-duong-

cong-tren-ql1-qua-binh-thuan-d496986.html

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

GIỮ MÀU XANH CHO RỪNG Ở BÌNH THUẬN  

rong khi nhiều cánh rừng tại Bình 
Thuận đã bị tàn phá chỉ còn sơ sài 
những cây gỗ dại thì tại những cánh 

rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông 
Móng - Ca Pét ở huyện Hàm Thuận Nam 
(Bình Thuận) quản lý vẫn giữ được màu 
xanh ngút ngàn với những chủng loại gỗ quý 
hiếm luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Có thể 
nói, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Móng 
- Ca Pét đã đi đầu trong công tác giữ rừng, 
phát huy hiệu quả vai trò của cộng đồng đối 
với công tác bảo vệ rừng. 

Rừng dầu quý hiếm nằm trong khu vực rừng phòng 
hộ Sông Móng - Ca Pét luôn xanh tốt. Ảnh: Nguyễn 
Thanh – TTXVN 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Móng - 
Ca Pét được giao nhiệm vụ quản lý rừng 
phòng hộ và rừng sản xuất với diện tích trên 
20.700 ha. Diện tích rừng trải dài trên địa 
bàn 4 xã gồm: Mỹ Thạnh, Hàm Cần, Hàm 
Thạnh và Tân Lập thuộc huyện Hàm Thuận 
Nam với đông đồng bào dân tộc sinh sống. 
Với diện tích rừng lớn trong khi lực lượng 
bảo vệ mỏng nên việc giữ rừng gặp nhiều 

khó khăn. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực trong công 
tác bảo vệ nên những cánh rừng tại đây luôn 
xanh tốt. 

Đây là cánh rừng được đánh giá như rừng nguyên 
sinh và ít bị tác động nhất. Ảnh: Nguyễn Thanh – 
TTXVN 

Ông Nguyễn Văn Trinh, Phó Ban Quản lý 
rừng phòng hộ Sông Móng – Ca Pét cho 
biết, Ban chỉ có khoảng 40 người lam công 
tác bảo vệ rừng, trong khi diện tích rừng 
rộng lớn cùng với địa hình phức tạp, nên 
công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng gặp 
nhiều khó khăn. Để thuận lợi, Ban đã thành 
lập các Trạm bảo vệ rừng tại các khu vực 
trọng điểm, được bố trí từ 5-6 người/trạm. 
Do đặc thù công việc nên lực lượng bảo vệ 
rừng có thời gian sinh hoạt và làm việc tại 
trạm 24/24h. Hàng ngày, Trạm thường phân 
công 1 người trực trạm và lo phục vụ cơm 
nước cho anh em đi tuần tra bảo vệ rừng. 

Năm 2020, Ban Quản lý rừng phòng hộ 
Sông Móng – Ca Pét thực hiện tốt công việc 
tuần tra bảo vệ tài nguyên rừng trong lâm 

T 

https://www.baogiaothong.vn/gap-rut-mo-rong-3-cau-hep-va-vuot-thang-duong-cong-tren-ql1-qua-binh-thuan-d496986.html
https://www.baogiaothong.vn/gap-rut-mo-rong-3-cau-hep-va-vuot-thang-duong-cong-tren-ql1-qua-binh-thuan-d496986.html
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phận được giao và kết hợp với lực lượng 
Kiểm lâm, Ủy ban nhân dân các xã và đơn 
vị giáp ranh tổ chức tuần tra, thực hiện các 
đợt truy quét tại các điểm nóng phá rừng 
như Tân Lập, Hàm Cần, Mỹ Thạnh, đôn đốc 
nhắc nhở các hộ nhận khoán bảo vệ rừng 
tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng. 

Nhờ nỗ lực trong công tác bảo vệ, quản lý nên rừng 
phòng hộ Sông Móng - Ca Pét luôn xanh tốt. Ảnh: 
Nguyễn Thanh – TTXVN 

Đồng thời, tiếp tục duy trì hoạt động các 
chốt bảo vệ rừng LaZôn thuộc Trạm Đèo 
Nam, chốt bảo vệ rừng Bãi Năm Đàm, chốt 
bờ kênh Hàm Cần của các hộ nhận khoán 
thuộc Trạm Cầu Treo nhằm tăng cường 
công tác bảo vệ rừng; chốt bảo vệ rừng 
Sông Phan thuộc Trạm bảo vệ rừng Tà Mon, 
chốt Dốc Bò thuộc Trạm Suối Vận hoạt động 
hiệu quả đã hạn chế tối đa việc lấn chiếm đất 
lâm nghiệp và khai thác gỗ trái phép trên lâm 
phận quản lý. 

Theo ông Nguyễn Văn Trinh, Phó Ban 
Quản lý rừng phòng hộ Sông Móng – Ca 
Pét, nhờ quyết tâm của các nhân viên bảo 
vệ rừng tại các Trạm trong việc kiên quyết 
xử lý các trường hợp chặt phá cây rừng, 
xâm lấn, chiếm đất rừng làm rẫy; tiến hành 
phá bỏ cây trồng xuống giống trái phép trên 
lâm phận quản lý theo trình tự quy định… 
nên tình trạng phá rừng đã được kéo giảm 
trong thời gian qua. 

Cụ thể, nếu như năm 2010 xảy ra 109 vụ 
vi phạm bảo vệ rừng thì năm 2020 tổng số 
vụ đã phát hiện, xử lý có 26 vụ. Vụ việc vi 
phạm chủ yếu khai thác gỗ trái phép và 
không xảy ra tình trạng lấn chiếm đất lâm 
nghiệp trái pháp luật. 

Tại các cánh rừng do Ban Quản lý rừng 
phòng hộ Sông Móng – Ca Pét quản lý thì 
ngoài những cây rừng đặc thù như: căm xe, 
bằng lăng, giáng hương, gõ đỏ, sao, sến… 
rừng Sông Móng – Ca Pét còn có những dải 
rừng lim xanh quý giá với hơn 100 năm tuổi. 
Đây là cánh rừng được đánh giá còn nguyên 
vẹn như rừng nguyên sinh và ít bị tác động 
nhất. 

Những cây lim xanh hàng trăm năm tuổi với đường 
kính lên đến gần 2m. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN 

Theo thống kê, hiện nay tại đây còn 
khoảng hơn 1.000 cây lim xanh quý giá, có 
những cây đường kính lên đến 2m. Cây lim 
xanh thuộc nhóm gỗ IIA quý hiếm và nằm 
trong danh mục Sách đỏ Việt Nam nên luôn 
được Ban Quản lý phân công bảo vệ nghiêm 
ngặt. 

Một trong những phương án triển khai 
bảo vệ rừng hiệu quả là việc giao khoán bảo 
vệ rừng đối với các hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số tại đây. Hiện tại, Ban Quản lý rừng 
phòng hộ Sông Móng – Ca Pét đang thực 
hiện giao khoán cho đồng bào dân tộc thuộc 
2 xã Hàm Cần, Mỹ Thạnh với tổng diện tích 
hơn 8.000 ha. 

Việc giao khoán bảo vệ rừng đã giải quyết 
việc làm cho 199 hộ đồng bào dân tộc thiểu 
số, tạo điều kiện cho đồng bào có thu nhập 
thông qua hoạt động giữ rừng; các hộ nhận 
khoán bảo vệ rừng là cơ sở để đơn vị thực 
hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo 
điều kiện cho hộ nhận khoán tăng thêm ý 
thức trách nhiệm, ý thức cộng đồng trong 
công tác quản lý bảo vệ rừng. 
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Lực lượng bảo vệ rừng Ca Pét trao đổi trong lúc tuần 
tra bảo vệ rừng. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN 

Qua đó, tạo mối quan hệ gắn bó giữa lực 
lượng bảo vệ rừng và hộ nhận khoán. Khi 
rừng bị tác động thì kịp thời phát hiện và xử 
lý, góp phần ngăn chặn tình trạng phá rừng 
trong khu vực giao nhận khoán, quản lý. 

Để tăng cường việc bảo vệ rừng tại rừng 
phòng hộ Sông Móng – Ca Pét nói riêng và 
rừng toàn tỉnh Bình Thuận nói chung, từ 
tháng 2/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận đã cho triển khai dự án "Ứng dụng 

công nghệ viễn thám sử dụng ảnh vệ tinh 
phục vụ công tác quản lý, giám sát tài 
nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận". 
Theo đó, sẽ sử dụng hệ thống phần mềm tự 
động giải đoán ảnh vệ tinh Sentinel 2 mới 
nhất để phát hiện các điểm mất rừng. Đây là 
công cụ quan trọng hỗ trợ công tác bảo vệ 
rừng hiện nay. 

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn cả về cơ 
sở vật chất, kinh phí và con người nhưng 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Móng – 
Ca Pét luôn tìm mọi giải pháp khắc phục để 
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Với tình 
yêu thiên nhiên mãnh liệt, những nhân viên 
nơi đây đã vượt qua khó khăn, thiếu thốn để 
ngày đêm tuần tra, bảo vệ và giữ mãi những 
màu xanh cho rừng. 

Nguyễn Thanh // 
https://dantocmiennui.vn.- 2021 

 (ngày 28 tháng 2) 

https://dantocmiennui.vn/giu-mau-xanh-
cho-rung-o-binh-thuan/300558.html 

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

LO NGẠI VỀ MÔI TRƯỜNG, MITSUBISHI RÚT KHỎI NHÀ MÁY ĐIỆN THAN 
Ở BÌNH THUẬN 

itsubishi cho biết sẽ không tham gia 

xây dựng bất cứ nhà máy nhiệt điện 

than nào trong tương lai mà chuyển 

sang những dự án ít gây hại cho môi 

trường... 

Mitsubishi Corp. chịu áp lực từ quốc tế buộc phải rút 

khỏi các nhà máy điện than - Ânh: Reuters 

Theo tin từ Nikkei Asia, Mitsubishi Corp. 

ngày 26/2 đã quyết định rút khỏi nhà máy 

nhiệt điện Vĩnh Tân 3 tại Bình Thuận, Việt 

Nam trong bối cảnh quốc tế ngày càng quan 

ngại về tình trạng biến đổi khí hậu.  

Vĩnh Tân 3 là dự án tách biệt với dự án 

nhà máy điện than Vũng Áng 2 tại Hà Tĩnh 

mà Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam đang 

hợp tác.  

Nikkei Asia cho biết OneEnergy - công ty 

liên doanh của Mitsubishi và Tập đoàn CLP 

của Trung Quốc, hiện nắm giữ 49% cổ phần 

tại dự án nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 

3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở 

hữu 29% cổ phần. Ngân hàng Công thương 

Trung Quốc là một trong số những nhà băng 

đứng sau dự án Vĩnh Tân 3. Trong khi 

đó, ngân hàng Standard Chartered và HSBC 

đã rút vốn.  

Theo Nikkei Asia, đây là lần đầu tiên 

Mitsubishi rút khởi một dự án nhiệt điện. 

Công ty này cho biết sẽ không xây dựng bất 

cứ nhà máy nào thuộc loại này trong tương 

M 

https://dantocmiennui.vn/giu-mau-xanh-cho-rung-o-binh-thuan/300558.html
https://dantocmiennui.vn/giu-mau-xanh-cho-rung-o-binh-thuan/300558.html
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lai. Công ty Nhật có kế hoạch tham gia vào 

các dự án điện ít gây hại cho môi trường như 

khí tự nhiên hóa lỏng hoặc năng lượng tái 

tạo như năng lượng mặt trời. 

Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 là 

dự án điện than lớn nhất thuộc trung tâm 

điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận, có tổng 

mức đầu tư khoảng 2 tỷ USD. Nhà máy này 

dự kiến đi vào hoạt động năm 2024 với 3 tổ 

máy có tổng công suất lắp đặt 1.980 MW, 

sản lượng điện bình quân hơn 12 tỷ 

kWh/năm. Chính phủ đã đồng ý giao cho 

Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3 

(VTEC) phát triển Dự án theo hình thức BOT 

vào đầu năm 2010. Hiện tại, các công ty 

Trung Quốc đang tiến hành xử lý việc thu 

mua vật liệu, xây dựng và bàn giao thiết bị.  

 

Đức Anh // https://vneconomy.vn/.- 2021 

(ngày 26 tháng 2) 

https://vneconomy.vn/lo-ngai-ve-moi-

truong-mitsubishi-rut-khoi-nha-may-dien-

than-o-binh-thuan-

20210226140826253.htm 

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

TÀU QUỐC TẾ TẢI TRỌNG 28.500 TẤN CẬP CẢNG QUỐC TẾ 
VĨNH TÂN 

gày 08/2/2021 Cảng Quốc tế Vĩnh 
Tân (xã Vĩnh Tân, Tuy Phong) đón 
tàu Da Kang (quốc tịch Hồng Kông). 

Đây là tàu có tải trọng lớn nhất từ trước đến 
nay cập cảng này; chiều dài 180 m, tải trọng 
lên đến 28.500 tấn (DWT). 

Ông Hà Quốc Hùng - Tổng giám đốc 
Cảng Quốc tế Vĩnh Tân cho biết: “Đây là lần 
đầu tiên Cảng tiếp nhận chuyến tàu chở 
đồng thời cả hàng siêu trường và siêu trọng. 
Thành công bước đầu của chuyến hàng đã 
chứng minh rằng Cảng Quốc tế Vĩnh Tân có 
đầy đủ năng lực và nhân lực để làm hàng 
cho các tàu siêu trường, siêu trọng”. 

 

Là một trong những cảng biển đầu tiên do 
doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng ở 
khu vực Nam Trung Bộ, Cảng Quốc tế Vĩnh 
Tân có vị trí thuận lợi kết nối với vùng kinh 

tế trọng điểm phía Nam, khu vực Nam Trung 
Bộ và Tây Nguyên. Với thiết kế gồm 1 cầu 
cảng 3.000DWT, 2 cầu cảng 50.000DWT, 1 
cầu cảng 100.000DWT, Cảng Quốc tế Vĩnh 
Tân đủ năng lực để tiếp nhận những chuyến 
tàu siêu trường, siêu trọng đến từ khắp nơi 
trên thế giới. 

 

 

N 

https://vneconomy.vn/lo-ngai-ve-moi-truong-mitsubishi-rut-khoi-nha-may-dien-than-o-binh-thuan-20210226140826253.htm
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Từ khi đi vào hoạt động (tháng 4/2019) 
đến nay, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đã và 
đang  đón nhiều tàu Quốc tế chở than cập 
cảng kết hợp vận chuyển tro bay cho trung 
tâm điện lực Vĩnh Tân; tàu chở vật liệu thi 
công điện gió, điện mặt trời ở tỉnh Bình 
Thuận và Ninh Thuận; hay tàu chở cát, đá, 
xi măng, cọc bê tông ra các huyện đảo của 
đất nước... Đây là bước tiến ban đầu của 
Cảng trong việc khai thông vận tải hàng hóa,  

góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội 
của tỉnh Bình Thuận. 

 

Đình Sơn // https://vietnamnet.vn.- 2021 
(ngày 10 tháng 2) 

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-
truong/tau-quoc-te-tai-trong-28-500-tan-
cap-cang-quoc-te-vinh-tan-712370.html

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

XÂY DỰNG ĐIỂM TRƯỜNG TRÊN CUNG ĐƯỜNG PHAN DŨNG - TÀ NĂNG 

áng 25-2, nhân Tháng Thanh niên 

năm 2021, UBND huyện Tuy Phong 

(tỉnh Bình Thuận) tổ chức khởi công, 

giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tuy 

Phong làm chủ đầu tư xây dựng Công trình 

Thanh niên điểm trường học La Bá, do Công 

ty TNHH Canon Marketing Việt Nam tài trợ, 

trị giá 570 triệu đồng. 

 

Điểm trường La Bá được đầu tư xây dựng 

kiên cố với hai phòng học, một nhà vệ sinh 

và các trang thiết bị phục vụ nhu cầu giảng 

dạy và học tập cho khoảng 200 học sinh 

mẫu giáo, tiểu học ở các xã miền núi Phong 

Phú, Phan Dũng thuộc huyện Tuy Phong. 

Điểm trường nằm gần đường liên xã dẫn lên 

cung đường trekking Tà Năng - Phan Dũng, 

sẽ được thi công trong 60 ngày. 

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy 

Phong Dương Hồng Sơn, điểm trường khi 

hoàn thành sẽ giúp các em học sinh dân tộc 

Raglai bản địa đi học gần hơn, không phải 

học ghép giữa hai cấp học, không phải chia 

nhiều ca học, giúp giáo viên tình nguyện bớt 

vất vả do di chuyển... bởi cung đường Phan 

Dũng - Tà Năng (từ Bình Thuận đi Lâm 

Đồng) vốn rất khó đi lại, ẩn chứa nhiều nguy 

hiểm. 

Ông Satoru Takeda, Chủ tịch HĐQT kiêm 

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Canon 

Marketing Việt Nam, cho biết: “Đây là công 

trình mà tôi trực tiếp đi khảo sát nên tôi rất 

tâm huyết và mong điểm trường sớm hoàn 

thành. Hiện, chúng tôi hỗ trợ xây dựng trên 

toàn Việt Nam hơn 70 trường, điểm trường. 

Ngoài xây điểm trường, trường học, chúng 

tôi còn trao, tổ chức thực hiện: Học bổng 

Nhân tài Canon, Hỗ trợ nạn nhân vùng lũ lụt, 

Thắp sáng đường quê Việt Nam, Nhịp cầu 

nhiếp ảnh, Nâng bước chân em tới 

trường...”. 

 

Minh Anh // https://nhandan.com.vn/.- 
2021 (ngày 25 tháng 2) 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-giao-
duc/xay-dung-diem-truong-tren-cung-

duong-phan-dung-ta-nang-636544/

 

 
 

 

S 
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  II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

CHUYỆN PHỤC DỰNG XƯƠNG CÁ VOI 

hách du lịch đến thăm Viện Hải 
dương học (TP. Nha Trang), dinh Vạn 
Thủy Tú (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận) luôn trầm trồ trước những bộ xương 
cá voi khổng lồ! Một trong những người góp 
công sức trong việc tạo hình chính là họa sĩ 
- thư pháp gia Lê Vũ. 

Từ bộ xương cá voi ở Viện Hải dương 
học 

Chuyện bắt đầu từ ngày 8-12-1994, nông 
dân xã Hải Cường (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 
Hà - bao gồm Hà Nam và Nam Định, nay 
thuộc tỉnh Nam Định) trong lúc đào mương 
thủy lợi đã phát hiện bộ xương khổng lồ bị 
vùi dưới lòng đất. Các nhà khoa học nhanh 
chóng vào cuộc và xác định đây là xương 
của loài cá voi lưng gù đã bị chôn vùi dưới 
đất khoảng 200 năm, có giá trị rất lớn về 
khảo cổ học. Để phục vụ cho việc trưng bày 
và nghiên cứu, bộ xương cá voi được 
chuyển từ Nam Định về Viện Hải dương học 
(TP. Nha Trang) - trung tâm nghiên cứu, bảo 
tồn biển lớn nhất của Việt Nam. 

Họa sĩ Lê Vũ bên bộ xương cá voi ở Phan 
Thiết. 

Họa sĩ Lê Vũ bên bộ xương cá voi ở Phan Thiết. 

Được sự đồng ý của lãnh đạo Viện Hải 
dương học, ông Đào Tấn Hổ - khi ấy là 
Trưởng phòng Kỹ thuật Viện Hải dương học 
(đã mất giữa năm 2020) cùng ông Chu Anh 
Khánh - nhân viên kỹ thuật đã mời họa sĩ Lê 

Vũ tham gia phục dựng xương cá voi để 
trưng bày. “Khi tôi đến thì thấy bộ xương cá 
voi để trong mấy chục giỏ cần xé. Bị chôn 
vùi khoảng 200 năm nên nhiều đoạn bị mục, 
gãy… Nhìn đống xương ấy thật khó hình 
dung sẽ làm nên hình dạng gì, nhưng được 
sự động viên của anh Hổ, cộng thêm bản 
tính thích làm những điều mới lạ nên tôi 
đồng ý tham gia”, họa sĩ Lê Vũ nhớ lại. 

Theo ông Khánh, khi ấy, ở Việt Nam chưa 
có nơi nào phục dựng xương cá voi. Để ráp 
được bộ xương cá voi cần một sự kết hợp tỉ 
mẫn giữa khoa học và nghệ thuật. Ông Hổ 
và ông Khánh đã phải nghiên cứu tài liệu, 
xem xét kỹ các phần xương để đánh số thứ 
tự, sắp xếp các xương. Những đoạn xương 
bị gãy, họa sĩ Lê Vũ chỉ đạo nhân công dùng 
khoan để nối xương, những đốt xương bị 
thiếu phải đúc xương giả bằng thạch cao để 
thay thế. “Hai xương ngà (xương hàm dưới) 
của cá voi bị mất nên tôi phải đúc thạch cao 
để thay thế. Một số xương sườn, đốt sống 
cũng phải làm tương tự…”, họa sĩ Lê Vũ cho 
biết. 

Để ráp được xương cá voi, cả nhóm chỉ 
đạo nhân công làm giàn giáo treo toàn bộ 
xương lên không trung, các chi tiết vẫn nằm 
rời nhau. Sau khi căn chỉnh tạo hình đẹp 
mắt, họa sĩ Lê Vũ đo vẽ, tính toán để làm 
khung bằng inox, tiếp đến mới ráp xương cố 
định tạo nên hình dạng. Để tăng thêm tính 
mỹ thuật, phía dưới ông cho thiết kế bệ đỡ 
hình con thuyền với khoang thuyền là làn 
nước xanh, lắp hệ thống đèn chiếu sáng hai 
bên để ban đêm khách vẫn có thể tham 
quan. 

Ông Khánh vẫn nhớ, việc phục dựng 
thành công xương cá voi lưng gù của Viện 
Hải dương học Nha Trang khi ấy là cả một 
sự kiện lớn. Bởi trước đó, cả nước chưa có 
nơi nào trưng bày xương cá voi theo kiểu 
nguyên hình dạng như vậy. Tập tục của ngư 
dân, khi cá voi bị lụy vào bờ là đem chôn, 
sau 3 năm cải táng rồi đem cốt vào dinh 

K 
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(đình) để thờ. Chính vì thế, ngày Viện Hải 
dương học ra mắt bộ xương cá voi lưng gù 
dài 18m, lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học và 
du khách đến xem rất đông. 

Đến bộ xương cá voi lớn nhất Đông 
Nam Á 

Việc Viện Hải dương học thành công 
trong việc phục dựng bộ xương cá voi lưng 
gù đã khiến “tiếng lành đồn xa”. Năm 2003, 
Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận ngỏ lời nhờ ê kíp cán bộ 
Viện Hải dương học và Doanh nghiệp tư 
nhân Mỹ thuật Lê Vũ phục dựng bộ xương 
cá voi ở dinh Vạn Thủy Tú, phường Đức 
Thắng, TP. Phan Thiết. 

Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP. Nha 
Trang) tham quan xương cá voi ở Viện Hải dương 
học. 

Dinh Vạn Thủy Tú được xây dựng vào 
năm 1762, gắn liền với tín ngưỡng thờ cá 
Ông (cá voi) của ngư dân. Nơi đây lưu giữ 
hơn 100 bộ xương cá voi có tuổi đời lên đến 
vài trăm năm. Trong đó, có một bộ xương cá 
voi rất lớn với xương ngà (xương quai hàm 
dài 4,2m), xương sườn dài gần 3m. Theo 
đúng tâm linh của người đi biển, trước khi 
làm lễ phục dựng, Ban quản lý dinh Vạn 
Thủy Tú làm lễ cúng xin phép Ông rất trang 
trọng. Trong quá trình phục dựng, những 
mảnh vụn của xương đều được gom lại, bỏ 
vào phần rỗng của những đốt xương. “So 
với bộ xương cá voi lưng gù ở Viện Hải 
dương học Nha Trang, bộ xương của con cá 
voi ở dinh Vạn Thủy Tú còn nguyên vẹn nên 
việc phục dựng ít công sức hơn, những 

phần bị thiếu được đúc bằng composite nên 
cũng đẹp hơn. Tuy nhiên, do bộ xương quá 
lớn nên việc đưa nâng lên cao để ráp vào rất 
vất vả, phải dùng ròng rọc để kéo…”, họa sĩ 
Lê Vũ kể. 

Bộ xương cá voi ở dinh Vạn Thủy Tú 
được xem là bộ xương cá voi lớn nhất ở khu 
vực Đông Nam Á với chiều dài đến 22m, 
ước tính khi còn sống con cá này nặng 65 
tấn. Vì bộ xương quá lớn nên dinh phải cất 
thêm một nhà lớn để trưng bày. “Ngày làm 
lễ hoàn công, ngư dân ở Phan Thiết đến 
xem rất đông và tất cả đều xúc động khi thấy 
bộ xương của Ông được phục dựng quá 
đẹp! Sau phút giây ngỡ ngàng, những bậc 
cao niên làng đứng lặng người, chắp tay vái 
lạy bộ xương mà các thế hệ làng biển này 
xem là bậc ân uy của làng. Chúng tôi rất xúc 
động vì mình đã góp phần công sức nhỏ bé 
trong việc giữ gìn, giới thiệu một tập tục văn 
hóa của người dân miền biển”, họa sĩ Lê Vũ 
nói. 

Năm 2011, nhóm tiếp tục được mời phục 
dựng xương cá voi ở Vạn An Thạnh, thôn 
Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện đảo 
Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Ở đây, các “nghệ 
nhân” đã phục dựng bộ xương cá voi dài 
17m, được ngư dân chôn cất và lưu giữ ở 
dinh từ năm 1960. Bên cạnh đó, nhóm còn 
phục dựng 5 bộ xương nhỏ hơn, trong đó có 
bộ xương cá voi được chôn cất đầu tiên 
(1841) sau khi lập dinh được người dân ở 
đây kính trọng gọi là Ông cố! 

Mới đây, nhóm được mời vào Bến Tre để 
khảo sát, phục dựng xương cá voi. Trong khi 
đang chờ đợi chủ đầu tư vận động kinh phí, 
ông Đào Tấn Hổ đột ngột qua đời. Bộ ba đã 
khuyết đi một nhưng họa sĩ Lê Vũ và ông 
Chu Anh Khánh vẫn sẽ tiếp tục với “nghiệp” 
phục dựng xương cá voi! 

 
T.N // https://baokhanhhoa.vn.- 2021 

(ngày 13 tháng 2) 

https://baokhanhhoa.vn/dac-san-
xuan/202102/chuyen-phuc-dung-xuong-ca-

voi-8207618/ 

 

 

https://baokhanhhoa.vn/dac-san-xuan/202102/chuyen-phuc-dung-xuong-ca-voi-8207618/
https://baokhanhhoa.vn/dac-san-xuan/202102/chuyen-phuc-dung-xuong-ca-voi-8207618/
https://baokhanhhoa.vn/dac-san-xuan/202102/chuyen-phuc-dung-xuong-ca-voi-8207618/
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CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN TẶNG QUÀ CHÚC TẾT GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH 
TẠI XÃ VĨNH TÂN  

ới tinh thần nhà nhà đều có Tết, Công 
ty Nhiệt điện Vĩnh Tân vừa phối hợp 
với UBND xã Vĩnh Tân và phòng An 

ninh kinh tế, Công an tỉnh Bình Thuận tổ 
chức buổi Họp mặt thăm hỏi và tặng quà cho 
các gia đình chính sách tại xã Vĩnh Tân. 

Tham dự buổi họp mặt có bà Nguyễn Thị 
Thanh Thuận - Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng 
An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bình Thuận; 
ông Thiên Thanh Sơn - Giám đốc Công ty 
Nhiệt điện Vĩnh Tân; ông Nguyễn Thanh 
Long - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân. 

Ông Thiên Thanh Sơn - Giám đốc Công ty Nhiệt điện 
Vĩnh Tân tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo xã 
Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 

Tại buổi họp mặt, Công ty Nhiệt điện Vĩnh 
Tân đã trao tặng 79 phần quà, mỗi phần quà 
trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính 
sách, người có công với cách mạng, gia 
đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa 
bàn xã Vĩnh Tân- Huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận. 

Ông Thiên Thanh Sơn - Giám đốc Công 
ty đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri 

ân đối với những đóng góp, hy sinh của các 
gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc. Đồng thời, gửi đến lãnh đạo 
địa phương, các gia đình chính sách, các hộ 
nghèo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và một 
năm mới an khang, thịnh vượng. 

Người dân xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong nhận quà 
Tết 

Những năm qua, thực hiện chủ trương 
của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa 
phương và Tổng Công ty Phát điện 3, Công 
ty Nhiệt điện Vĩnh Tân với trách nhiệm và 
tình cảm hướng về huyện Tuy Phong đã tích 
cực đẩy mạnh công tác hỗ trợ an sinh xã hội, 
chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn tại tỉnh Bình Thuận nói chung và huyện 
Tuy Phong nói riêng. 

Ngọc Minh // 
http://tapchicongthuong.vn.- 2021 

 (ngày 6 tháng 2) 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/cong-
ty-nhiet-dien-vinh-tan-tang-qua-chuc-tet-

gia-dinh-chinh-sach-tai-xa-vinh-tan-
78730.htm

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

H’HEN NIÊ CÙNG THANH THIẾU NIÊN ĐẢO PHÚ QUÝ DỌN VỆ SINH ĐẦU NĂM  

oa hậu bày tỏ mong muốn du khách 
khi đến đảo Phú Quý nhớ phát huy và 
lan toả tinh thần bảo vệ môi trường 

cùng người dân nơi đây. 

Nhân chuyến công tác đầu năm mới, Hoa 
hậu H’Hen Niê đã cùng thanh thiếu niên tại 

đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, tham gia 
hoạt động vệ sinh môi trường biển.  

Đây là hoạt động thường quý của huyện 
đảo, nhận được sự hưởng ứng của lực 
lượng bộ đội biên phòng, các chiến sĩ công 
an, học sinh cấp 2, cấp 3 và huyện đoàn 
thanh niên đảo Phú Quý. 

V 

H 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/cong-ty-nhiet-dien-vinh-tan-tang-qua-chuc-tet-gia-dinh-chinh-sach-tai-xa-vinh-tan-78730.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/cong-ty-nhiet-dien-vinh-tan-tang-qua-chuc-tet-gia-dinh-chinh-sach-tai-xa-vinh-tan-78730.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/cong-ty-nhiet-dien-vinh-tan-tang-qua-chuc-tet-gia-dinh-chinh-sach-tai-xa-vinh-tan-78730.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/cong-ty-nhiet-dien-vinh-tan-tang-qua-chuc-tet-gia-dinh-chinh-sach-tai-xa-vinh-tan-78730.htm
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H'hen Niê cùng thanh thiếu niên dọn dẹp. 

Địa điểm lần này chính là vịnh Triều 
Dương, nơi thu hút nhiều khách du lịch đến 
vui chơi và nghỉ dưỡng. Trong vòng một giờ 
đồng hồ, Hoa hậu H’Hen Niê và gần 200 
người tham gia hoạt động đã cùng nhau 
nhặt rác, dọn dẹp sạch sẽ khu cắm trại, 
đường nhựa, bờ biển...  

Thời sự sáng sớm lý tưởng tạo điều kiện 
thuận lợi để H’Hen Niê và cả đoàn hoàn tất 
công việc nhanh chóng. 

Hoa hậu hăng hái trong việc dọn vệ sinh.  

Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ: “Dù chỉ tình 
cờ có mặt vào đúng thời gian này nhưng 
Hen thấy may mắn vì có thể cùng mọi người 
tham gia vào hoạt động ý nghĩa như thế này. 
Khi Hen đi dạo chơi cũng thấy ý thức bảo vệ 
môi trường của người dân trên đảo rất là tốt, 
đường xá tuy nhỏ nhưng rất sạch, rác được 
thu gom đúng ngày, đến ngày mọi người 
mới mang rác ra chứ không tạo thành bãi rác 
ở khu dân cư”. 

Đồng thời, cô bày tỏ mong muốn du 
khách khi đến chơi đảo Phú Quý cũng nhớ 
phát huy và lan toả tinh thần bảo vệ môi 
trường cùng người dân nơi đây, bên cạnh 
các công tác phòng chống dịch Covid-19  

Cô không ngần ngại cùng các bạn trẻ dọn rác. 

Vốn rất thích các hoạt động ngoài trời, 
H’Hen Niê lăn xả nhiệt tình cùng mọi người, 
sẵn sàng sắn tay áo khuân vác bao rác, cúi 
người thu gom rác thải. Đặc biệt, sự thân 
thiện của người dân đảo Phú Quý là động 
lực để H’Hen Niê quên đi mệt nhọc. H’Hen 
Niê bật mí, khung cảnh biển và con người 
nơi đây giúp cô có thêm năng lượng sẵn 
sàng cho những kế hoạch của năm mới. 

Hoa hậu mong muốn mọi người hãy cùng bảo vệ môi 

trường.  

Cô khá tếu táo cùng mọi người.  
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Hoa hậu hoà đồng, chụp ảnh kỉ niệm cùng mọi người. Cô cho biết, đây là kỉ niệm khó quên.  

Nguyễn Duy Cường // 
https://www.nguoiduatin.vn.- 2021 (ngày 

20 tháng 2) 

https://www.nguoiduatin.vn/hhen-nie-
cung-thanh-thieu-nien-dao-phu-quy-don-ve-

sinh-dau-nam-a506493.html 

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

HÀNG NGÀN Ý TƯỞNG SÁNG KIẾN TRONG THÁNG THANH NIÊN 2021 

rong Tháng Thanh niên 2021, tuổi trẻ 
Bình Thuận hướng tới xây mới và sửa 
chữa ít nhất 5 nhà nhân ái cho thanh 

niên có hoàn cảnh khó khăn, xây mới hoặc 
nâng cấp ít nhất 10 sân chơi cho thiếu nhi, 
đề xuất 2.000 ý tưởng sáng kiến; khám 
bệnh, cấp phát thuốc cho 3.000 hộ nghèo, 
thanh niên yếu thế, thanh niên khó khăn... 

Ngày 27/2, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt 
Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức phát động trực 
tuyến Tháng Thanh niên năm 2021 có chủ 
đề "Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh". 

Anh Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận 
phát biểu phát động 

Anh Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam 
tỉnh Bình Thuận cho biết, Tháng Thanh niên 
năm 2021 được phát động triển khai từ 27/2 

đến 31/3, là hoạt động cao điểm chào mừng 
90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh. 

 Tháng Thanh niên 2021 tại Bình Thuận 
tập trung các nội dung: Tuyên truyền, giáo 
dục truyền thống vẻ vang 90 năm của tuổi 
trẻ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức các 
hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện vì 
cộng đồng của thanh niên trong xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia các 
hoạt động an sinh; thực hiện các công trình 
phần việc thanh niên; thúc đẩy tinh thần 
sáng tạo vì cộng đồng. Tổ chức các hoạt 
động thúc đẩy tinh thần sáng tạo vì cộng 
đồng của thanh niên; hỗ trợ thanh niên lập 
khởi nghiệp, lập nghiệp, giới thiệu việc làm 
cho thanh niên... 

 
Chương trình trao tặng học bổng cho các học sinh 
vượt khó 

T 

https://www.nguoiduatin.vn/hhen-nie-cung-thanh-thieu-nien-dao-phu-quy-don-ve-sinh-dau-nam-a506493.html
https://www.nguoiduatin.vn/hhen-nie-cung-thanh-thieu-nien-dao-phu-quy-don-ve-sinh-dau-nam-a506493.html
https://www.nguoiduatin.vn/hhen-nie-cung-thanh-thieu-nien-dao-phu-quy-don-ve-sinh-dau-nam-a506493.html
https://photo-cms-tpo.zadn.vn/w665/Uploaded/2021/fcivbcvo/2021_02_27/tien_phong_thang_thanh_nien_3_pzwz.jpg
https://photo-cms-tpo.zadn.vn/w665/Uploaded/2021/fcivbcvo/2021_02_27/tien_phong_thang_thanh_nien_2_ukes.jpg
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Với phương châm "mỗi thanh niên một 
hành động, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động 
thiết thực", tuổi trẻ Bình Thuận thi đua thực 
hiện thắng lợi 9 chỉ tiêu trong Tháng Thanh 
niên 2021. 

Trong đó, Tỉnh Đoàn và tất cả Đoàn cấp 
huyện xây dựng ít nhất 1 công trình hoặc 
cụm công trình thanh niên. Tất cả Đoàn cơ 
sở có ít nhất một công trình phần việc thanh 
niên. Cấp tỉnh và tất cả Đoàn cấp huyện tổ 
chức Ngày hội thanh niên, Ngày Đoàn viên, 
Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe và tiến bước lên 
Đoàn. 

 
Anh Lâm Hồng Tuyên - Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ 
tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận và anh Đỗ Khắc 
Đông Quân - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình 
Thuận ký kết hợp tác giữa hai đơn vị. 

 Toàn tỉnh phát triển ít nhất 5.000 đoàn 
viên mới, 5.000 hội viên mới; giới thiệu 500 
đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 
Xây mới và sửa chữa ít nhất 5 Nhà nhân ái 
cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; xây 
mới hoặc nâng cấp ít nhất 10 sân chơi cho 
thiếu nhi. Hỗ trợ giúp đỡ 500 thanh niên có 

hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế, 
thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. 

 Đề xuất 2.000 ý tưởng sáng kiến trên 
cổng thông tin điện tử của T.Ư Đoàn. Tổ 
chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho 3.000 
hộ nghèo, thanh niên yếu thế, thanh niên 
khó khăn; vận động thanh niên tham gia hiến 
máu với mục tiêu 5.000 đơn vị máu. 

 Trong khuôn khổ chương trình phát động 
Tháng Thanh niên 2021, Tỉnh Đoàn Bình 
Thuận và Đoàn Thanh niên Ngân hàng Công 
thương Bình Thuận đã trao tặng 10 suất học 
bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn vượt khó. Đoàn khối Cơ quan và 
Doanh nghiệp tỉnh trao hỗ trợ kinh phí 50 
triệu đồng xây dựng căn nhà nhân ái cho hộ 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

 Tỉnh Đoàn và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh 
Bình Thuận ký kết hỗ trợ học sinh sinh viên 
khởi nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; Tỉnh 
Đoàn và Cty CP TNHH Thanh niên Việt Nam 
ký kết hợp tác chức hoạt động truyền thông, 
bồi dưỡng tập huấn đào tạo khởi nghiệp 
thanh niên tại Bình Thuận giai đoạn 2021 - 
2022. 

Xuân Tùng // 
https://www.tienphong.vn/.- 2021 

 (ngày 27 tháng 2) 
https://www.tienphong.vn/gioi-tre/hang-

ngan-y-tuong-sang-kien-trong-thang-thanh-
nien-2021-1799055.tpo 

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

HÀNG TRĂM VẬN ĐỘNG VIÊN THI CHẠY BỘ VƯỢT ĐỒI CÁT MŨI NÉ 
SÁNG MÙNG 4 TẾT 

áng mùng 4 Tết, hàng trăm vận động 
viên trổ tài chạy vượt đồi cát Mũi Né 
trước sự cổ vũ nhiệt tình của du 

khách. 

Sáng 15/2 (mùng 4 tết), thời tiết nắng nhẹ, 
mát mẻ, người dân phố biển và du khách đã 
tấp nập đến Đồi cát bay Mũi Né (phường Mũi 
Né, TP. Phan Thiết) để xem chạy bộ vượt 
đồi cát. 

Hội thi vượt đồi cát nhiều năm qua đã trở 
thành "món ăn" truyền thống không thể thiếu 
trong những ngày đầu Xuân tại thành phố 
biển Phan Thiết. 

Hội thi năm nay có 20 đơn vị tham gia 
gồm các phường, xã và trường học trên địa 
bàn thành phố. Hội thi được chia làm hai nội 
dung là nữ 2.000m và nam 4.000m, với hơn 
300 vận động viên tranh tài. 

Trong suốt quá trình thi đấu, những tiếng 
hò reo, cổ vũ nhiệt tình của các vận động 
viên đã tiếp thêm sức cho các vận động viên 
tranh tài. 

Sau hơn 1 giờ tranh tài sôi nổi, Ban tổ 
chức đã trao giải Nhất nội dung 4.000m nam 
cho vận động viên Đỗ Duy Thắng (phường 
Đức Nghĩa). 

S 

https://www.tienphong.vn/gioi-tre/hang-ngan-y-tuong-sang-kien-trong-thang-thanh-nien-2021-1799055.tpo
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Ở nội dung 2.000m, nữ vận động viên 
Triệu Diệu Nhi (xã Tiến Lợi) đoạt giải Nhất. 

Liên quan đến công tác phòng chống dịch 
Covid-19, chiều 15/2, UBND tỉnh Bình Thuận 
vừa có văn bản cho phép các cơ sở mầm 
non, học sinh, sinh viên học trên địa bàn tỉnh 
tiếp tục ngừng đến trường đến hết ngày 
21/2. Bắt đầu đi học lại từ ngày 22/2. 

Một số hình ảnh tại Hội thi vượt đồi cát 
Mũi Né sáng mùng 4 Tết ở TP. Phan Thiết 
(Bình Thuận) sáng mùng 4 Tết: 

Sau tiếng còi khai mạc hàng trăm vận động viên chạy 
đua vượt đồi cát Mũi Né. 

Đây là Hội thi truyền thống diễn ra vào mùng 4 Tết 
hàng năm. 

Hầu hết người dân và du khách đến xem đều đeo 
khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19. 

 

 

 

Một vận động viên cán đích đầu tiên. 

Tại nội dung thi đấu 2.000m nữ nhiều nữ vận động 
viên so kè từng bước chạy. 

Nữ vận động viên vô địch tại cuộc thi cán đích với 
những bước chạy thần tốc bỏ xa nhiều vận động viên 
khác phía sau. 

Hội thi chạy vượt Đồi cát Mũi Né đã diễn ra trong 
không khí vui tươi, náo nhiệt của những ngày đầu 
năm. 

Châu Minh // 
https://www.baogiaothong.vn.- 2021 

(ngày 15 tháng 2) 

https://www.baogiaothong.vn/hang-tram-
van-dong-vien-thi-chay-bo-vuot-doi-cat-mui-

ne-sang-mung-4-tet-d495973.html 
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HƠN 3.000 PHẦN QUÀ TẾT DÀNH CHO BÀ CON NGHÈO 

hân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, 
Công ty TNHH TM Vận tải và Du lịch 
Xuyên Việt OIL đã cử các đoàn đến 

nhiều địa phương như: Hóc Môn, Củ Chi (TP 
Hồ Chí Minh); Quế Sơn (Quảng Nam), Hàm 
Thuận Bắc (Bình Thuận); Triệu Phong, Vĩnh 
Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa (Quảng 
Trị) và một số tỉnh, thành phố khác để tặng 
hơn 3.000 phần quà cho bà con nghèo.  

Quà của Công ty TNHH TM Vận tải và Du lịch Việt 
OIL đến với bà con nghèo huyện Quế Sơn (Quảng 
Nam).  

Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa, thể 
hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với cộng đồng 
nhân dịp Tết đến, xuân về. 

Được biết Công ty TNHH TM Vận tải và 
Du lịch Xuyên Việt OIL là một doanh nghiệp 
kinh doanh đa ngành nghề, đóng thuế lớn 
nhất trong khối các doanh nghiệp tư nhân ở 
TP Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, doanh 
nghiệp này đã dành nhiều tỷ đồng để làm 

công tác từ thiện xã hội, như: Xây dựng các 
công trình phúc lợi xã hội; xây dựng nhà tình 
nghĩa, nhà tình thương; mua sắm các trang 
thiết bị y tế, xe cứu thương, dụng cụ học tập 
tặng cho các địa phương; thăm hỏi và tặng 
quà gia đình chính sách, người có công, 
người nghèo; tặng quà các đơn vị quân đội 
đang làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng 
chiến đấu... 

Đại diện Công ty TNHH TM Vận tải và du lịch Xuyên 
Việt OIL tặng quà Tết cho bà con nghèo huyện Hóc 

Môn, TP Hồ Chí Minh.  

 

Phượng Hằng // 
 https://www.qdnd.vn.- 2021 

(ngày 8 tháng 2) 

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hon-3-
000-phan-qua-tet-danh-cho-ba-con-ngheo-

651349

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

LÀNG MAI PHÚ HỘI VÀO XUÂN  

hững ngày này, làng mai Phú Hội, 
xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận 
Bắc, tỉnh Bình Thuận, trở nên rộn 
ràng, náo nhiệt hơn hẳn.  

Tại những nhà vườn, chủ vườn cùng 
nhân công vừa nhặt lá mai, vừa trò chuyện 
rôm rả về lứa mai năm nay, thi thoảng lại có 
vài người yêu cây cảnh tìm đến đặt hàng, 
mua mai về trưng cho những ngày Tết sắp 
đến. 

Cây mai vàng ở xã Hàm Hiệp từ lâu đã 
được nhiều người dân thành phố Phan Thiết 
và những địa phương lân cận biết đến, ưa 
chuộng. Nghề trồng mai ở Hàm Hiệp đã tồn 

tại từ mấy chục năm trước và có những đặc 
trưng ít nơi nào có được. Mai ở đây có búp 
to, chắc và dày. Hoa mai nở ra thường có từ 
5 đến 10 cánh mỏng, mượt, xếp chồng khít 
lên nhau, màu vàng tươi và thoảng hương 
thơm của mai rừng. 

Theo người dân địa phương vùng đất Phú 
Hội phù hợp với cây mai nên cây phát triển 
to, nhanh. Thường trồng từ 4 - 5 năm, cây 
mai đã xuất bán được. Vào thời điểm này, 
cây mai đang cho nụ. Để cây ra hoa đúng 
lúc, các nhà vườn đều thuê người nhặt lá từ 
ngày 13 đến 16 tháng Chạp. Sau khi nhặt lá, 

N 

N 
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tùy vào tình hình phát triển của nụ, các nhà 
vườn sẽ tưới và canh nước để hoa nở. 

Nhà vườn thuê nhân công nhặt lá mai để hoa nở đúng 
lúc.  

Nhiều năm nay, thương lái hoặc khách lẻ 
thường tìm tới tận vườn để mua cây, người 
trồng ít khi phải mang ra chợ. Ngoài ra, các 
nhà vườn còn cho khách thuê cây mai về 
nhà ngắm trong những ngày Tết. Các chủ 
vườn dự đoán năm nay giá bán mai vẫn ở 
mức ổn định, không tăng so với năm ngoái. 

Vườn của bà Võ Thị Năm (79 tuổi) ở thôn 
Đại Lộc xã Hàm Hiệp là một trong những 
vườn mai lớn, lâu đời nhất ở địa phương. 
Với hơn 3 sào đất chuyên canh cây mai, vụ 
Tết năm nay, gia đình bà chuẩn bị xuất bán 
gần 1.000 gốc mai. Vào ngày Rằm tháng 
Chạp, gia đình bà đã thuê gần 80 nhân công 
để nhặt lá mai. 

Nhà vườn thuê nhân công nhặt lá mai để hoa nở đúng 
lúc.  

Bà Năm cho biết bà không nhớ là đã trồng 
mai được bao nhiêu mùa. Chỉ nhớ là kể từ 
sau năm 1975 đến nay, vợ chồng bà gắn bó 
với nghề trồng mai tới tận bây giờ trong khi 
nhiều hộ bắt tay vào trồng cây thanh long. 
Kinh nghiệm trồng mai được ông bà đúc kết 
từ từ trong quá trình trồng chứ chưa hề 
nghiên cứu sách vở. 

Theo bà Năm, ngày xưa, cứ để thả tự 
nhiên, cây mai ra cành lá xum xuê,  tán vươn 
tự nhiên. Nhưng ngày nay, theo thị hiếu của 
người tiêu dùng, cây mai được cột cành, tạo 
dáng đẹp mắt, từ đó giá bán cũng cao hơn. 
Ngay từ đầu tháng Chạp, những người yêu 
thích cây mai đã tìm tới vườn mua với giá từ 
vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng một 
gốc. Người mua thường chọn những cây 
mai có tán đều, cân đối, không bị sâu bệnh 
và nụ hoa nhiều, to, xanh. 

Còn tại vườn mai của bà Nguyễn Thị Kiều 
(cùng ở thôn Đại Lộc), mặc dù sức mua năm 
nay chậm hơn so với mọi năm nhưng gia 
đình bà vẫn hy vọng một mùa mai “vàng” bởi 
hơn 400 gốc mai đang cho nụ như ý người 
trồng. Theo bà Kiều, năm nay, thời tiết thuận 
lợi hơn so với hai năm trước, mai không bị 
bung nở sớm. Trong năm có vài đợt sương 
muối nhưng người dân đã tưới rửa nên cây 
mai không bị ảnh hưởng, vẫn phát triển tốt. 

Chia sẻ về kinh nghiệm trồng mai, bà Kiều 
cho biết: Việc chăm sóc mai được thực hiện 
trong cả năm từ bón phân, tưới nước, tỉa 
cành, nhặt lá… Trong đó, công đoạn nhặt lá 
là quan trọng nhất, quyết định đến việc mai 
nở đúng dịp Tết hay không. Kinh nghiệm để 
mai ra nụ và nở đúng dịp Tết là người trồng 
nên nhặt lá mai trước một lần vào khoảng 
tháng 4 âm lịch và một lần vào giữa tháng 
Chạp. Tùy vào độ tuổi, tình hình ra nụ của 
từng cây mà người trồng tiến hành nhặt lá 
mai giữa năm. 

Làng mai Phú Hội tồn tại hơn 45 năm qua. 
Điều này cho thấy, vùng đất này có thổ 
nhưỡng thích hợp, khí hậu phù hợp để trồng 
cây mai vàng. Theo Ủy ban nhân dân xã 
Hàm Hiệp, hiện toàn xã có khoảng 300 hộ 
trồng mai vàng với diện tích hơn 15 ha. Hằng 
năm, Hàm Hiệp cung cấp hàng nghìn cây 
mai giống, mai cảnh cho các địa phương 
trong và ngoài tỉnh. Nhờ vậy, thu nhập của 
người dân địa phương được ổn định. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 2021 
(ngày 1 tháng 2) 

https://baotintuc.vn/dia-phuong/lang-mai-
phu-hoi-vao-xuan-

20210201064035878.htm
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PHAN THIẾT KHÔNG TỔ CHỨC LỄ HỘI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG 
DỊP TẾT TÂN SỬU 2021 

-2, Phó Chủ tịch UBND TP Phan 
Thiết (Bình Thuận) Nguyễn Nam 
Long ký Thông báo về việc không 

tổ chức Lễ hội đua thuyền, thúng Tết Tân 
Sửu 2021 trên sông Cà Ty.  

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty (TP 
Phan Thiết) dịp Tết Canh Tý 2020. 

Thông báo nêu rõ, để bảo đảm các yêu 
cầu phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 
số 05-CT-Ttg ngày 28-1-2021 của Thủ 
tướng Chính phủ; UBND TP Phan Thiết 
không tổ chức Lễ hội đua thuyền, thúng 
mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 vào 
ngày 13-2-2021 (mùng 2 Tết) trên sông Cà 
Ty. 

Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty là lễ 
hội đua thuyền truyền thống của TP Phan 
Thiết, một trong những hoạt động thể thao 
lâu đời, gắn bó với đời sống văn hóa và tinh 
thần của người dân TP biển Phan Thiết mỗi 
dịp xuân về. Gắn liền với các hoạt động 
đánh bắt hải sản và đời sống sinh hoạt của 
ngư dân vùng biển Phan Thiết, quy tụ các 
đội đến từ các phường, xã ven biển của TP 
Phan Thiết. Lễ hội đươc tổ chức vào chiều 
ngày mùng 2 Tết, thu hút hàng vạn người 
dân ở trong vùng, các địa phương lân cận, 

cũng như khách du lịch thập phương và 
quốc tế đến xem, cổ vũ. Thông qua lễ hội 
cũng là dịp để giới thiệu nét văn hóa độc đáo 
của địa phương cũng như quảng bá tiềm 
năng du lịch của Phan Thiết. 

Ngay từ đầu năm 2021, UBND TP Phan 
Thiết đã chỉ đạo cho các phường, xã chuẩn 
bị tập hợp vận động viên tập luyện để tham 
gia lễ hội truyền thống này. Trong những 
ngày cận Tết Tân Sửu 2021, các đội đua 
thuyền của các địa phương cùng các vận 
động viên vẫn tích cực tập luyện để chuẩn bị 
cho lễ hội đua thuyền. 

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 vẫn 
diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đặc 
biệt là các ca nhiễm mới tại TP Hồ Chí Minh, 
có ảnh hưởng đến quá trình phòng, chống 
dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũng như 
TP Phan Thiết. Vì vậy việc không tổ chức lễ 
hội đua thuyền trên sông Cà Ty dịp Tết Tân 
Sửu 2021 để phòng, chống dịch Covid-19 là 
rất cần thiết và được nhân dân đồng tình ủng 
hộ. 

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận cũng 
quyết định không tổ chức bắn pháo hoa tầm 
thấp vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên 
đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh. 

Đình Châu //  
https://nhandan.com.vn.- 2021  

(ngày 11 tháng 2) 

https://nhandan.com.vn/dong-chay/phan-
thiet-khong-to-chuc-le-hoi-dua-thuyen-

truyen-thong-dip-tet-tan-suu-2021-635241/ 

 

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

TẾT ĐẦU LÚA CỦA NGƯỜI RAGLAI VÀ K’HO Ở BÌNH THUẬN 

ết Đầu lúa là tục lệ có từ rất lâu đời và 
gắn liền với tập tục trồng lúa trên 
nương rẫy của đồng bào Raglai và 

K’ho ở huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận). 

Đây là dịp để đồng bào thể hiện sự tôn 
vinh và niềm tin đối với cây lúa mẹ trên rẫy, 

cầu cho cây lúa không bị quấy nhiễu, không 
bị sâu rầy để đơm bông trổ hạt, đem lại ấm 
no cho dân làng. 

Lễ nghi tôn vinh cây lúa mẹ 

Từ lâu đời, lúa là cây lương thực chính 
gắn liền với đời sống của các dân tộc có nền 

11 

T 

https://nhandan.com.vn/dong-chay/phan-thiet-khong-to-chuc-le-hoi-dua-thuyen-truyen-thong-dip-tet-tan-suu-2021-635241/
https://nhandan.com.vn/dong-chay/phan-thiet-khong-to-chuc-le-hoi-dua-thuyen-truyen-thong-dip-tet-tan-suu-2021-635241/
https://nhandan.com.vn/dong-chay/phan-thiet-khong-to-chuc-le-hoi-dua-thuyen-truyen-thong-dip-tet-tan-suu-2021-635241/
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văn minh lúa nước. Từ thời tiền sử, cây lúa 
được suy tôn và trở thành tín ngưỡng thiêng 
liêng đối với họ. Riêng cây lúa rẫy (còn gọi 
là lúa cạn) thường được các dân tộc thiểu 
số trồng trên nương rẫy, có thời gian và chu 
kỳ sinh trưởng lâu ngày.  

Già làng cúng lễ trong Tết Đầu lúa. 

Người Raglai và K’ho sinh sống tại 4 xã 
miền núi, vùng cao huyện Bắc Bình, gồm: 
Phan Lâm, Phan Sơn, Phan Điền, Phan 
Tiến. Đến mùa gieo hạt đều chọn một khu 
đất cao ráo trên núi để trồng cây lúa mẹ. Đất 
phải hội đủ điều kiện là đất tốt, màu mỡ, đảm 
bảo độ ẩm để cây lúa mẹ phát triển trong môi 
trường thời tiết nắng hạn và phải đảm bảo 
các yếu tố tâm linh. 

Do vậy, rất nhiều lễ nghi mang nguồn gốc 
từ nông nghiệp vẫn được duy trì như: lễ 
cúng rẫy cũ, lễ phát rẫy, lễ đốt rẫy, dọn rẫy 
mới. Khi trồng lúa, đặc biệt là cây lúa mẹ, họ 
có có những nghi lễ theo chu kỳ sinh trưởng 
của cây lúa như: lễ tỉa hạt, lễ cúng lúa chữa, 
lễ cúng lúa chín, lễ ăn lúa mới… 

Cây lúa mẹ chỉ được trồng trên rẫy chứ 
không được trồng dưới ruộng nước. Thời 
gian sinh trưởng, thu hoạch lúa mẹ là 6 
tháng. Giống lúa mẹ là loại lúa rẫy hạt to, dẻo 
và rất thơm có từ lâu đời ở địa phương được 
người xưa tuyển chọn và lưu giữ từ đời này 
qua đời khác.  

 Sau 6 tháng, cây lúa mẹ ở trên rẫy với 
nhiều lễ nghi và công sức chăm bón của con 
người, hạt lúa đã chín vàng và được thu 
hoạch. Khi thu hoạch, đồng bào tuốt lúa mẹ 
từng chùm bằng tay chứ không được dùng 
liềm cắt hoặc hái như lúa con.  

Thu hoạch xong lúa mẹ, người Raglai và 
K’ho thực hiện nghi thức cúng tế để nhập lúa 

mẹ vào kho, sau đó các gia đình chuẩn bị 
đón Tết Đầu lúa (còn gọi là Tết Nhôvre H’rê). 
Đây là chuỗi lễ nghi chính trong năm như Tết 
Nguyên đán của người Kinh. 

Thi giã gạo trong dịp Tết Đầu lúa.  

Theo các bậc cao niên ở xã Phan Lâm, 
gần nửa thế kỷ trước, Tết Đầu lúa của người 
Raglai và K’ho diễn ra suốt trong tháng Chạp 
âm lịch, có khi còn kéo dài đến nửa đầu 
tháng Giêng. Theo phong tục xưa, hễ nhà 
nào thu hoạch lúa mẹ và mùa vụ xong là có 
thể ăn Tết Đầu lúa trước, nhà nào thu hoạch 
mùa vụ chậm thì ăn sau. Các nghi thức lễ 
truyền thống trong Tết Đầu lúa ở mỗi gia 
đình chỉ diễn ra trong vòng 2 ngày. 

Khoảng 30 năm trước, nhận thấy đời 
sống vật chất của người dân còn nhiều khó 
khăn, nếu để thời gian vui Tết Đầu lúa của 
đồng bào diễn ra theo tập tục cũ sẽ gây ra 
sự lãng phí tốn kém, ảnh hưởng đến sản 
xuất và đời sống kinh tế - xã hội. Chính 
quyền địa phương đã vận động các già làng, 
các bậc cao niên và đồng bào bỏ bớt các thủ 
tục lạc hậu gây tốn kém. 

Từ đó, Tết Đầu lúa của người Raglai và 
K’ho ở huyện Bắc Bình lấy ngày rằm tháng 
Chạp làm ngày lễ chính. Việc làm này của 
chính quyền địa phương đã đưa lại nhiều lợi 
ích về kinh tế, tiết kiệm được thời gian, lại 
đảm bảo về lễ nghi, phong tục của ông bà 
nên đã được đồng bào đồng thuận, hưởng 
ứng thực hiện cho đến ngày nay. 

Đặc sắc Tết Đầu lúa 

Rằm tháng Chạp vừa qua, các buôn làng 
thuần dân tộc Raglai và K’ho ở 4 xã nói trên 
đồng loạt tổ chức cúng lễ Tết Đầu lúa. Khi 
cúng lễ, một cây nêu cao hơn 5m được dựng 
lên giữa làng. Các hình tượng chim thú, con 
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người, công cụ lao động... được đẽo vót, 
chạm trổ bằng tre tươi hoặc cây gỗ, treo 
quanh cây nêu, đong đưa trước gió. 

Chiều ngày Tết Đầu lúa, già Mang Lầu 
(già làng người Raglai ở xã Phan Điền) mặc 
trang phục truyền thống với 3 màu chủ đạo: 
đỏ, đen và vàng, trên đầu vấn khăn có tua. 
Già bày mâm lễ vật, gồm: ché rượu cần, con 
gà luộc, chuối chín, cơm trắng, trứng gà, 
trầu cau, nước lã và rượu trắng ra tấm chiếu 
đặt sau cây nêu.  

Rắc một ít trầm hương vào chén than 
cháy, khói tỏa lên từng làn nghi ngút, già Lầu 
chắp tay khấn, đọc những câu bằng tiếng 
Raglai với ý nghĩa mời các vị thần sông, thần 
núi, ơn trên, ông bà tổ tiên… về dự lễ, chứng 
giám. 

Lúc này, một nhóm nam thanh nữ tú và 
đàn ông đàn bà gần 20 người trong trang 
phục truyền thống đi vòng quanh nơi già Lầu 
đang cúng. Họ múa hát theo nhịp điệp mã la, 
trống, sáo và khèn bầu. Câu ca hòa điệu 
cùng tiếng già làng khấn vái. 

Kết lễ, già Lầu rót nước và rượu rưới 
xuống đất, rồi kính cẩn nói lời tạ ơn các vị 
thần bảo hộ xứ sở năm vừa qua đã phù hộ 
cho dân làng được bình yên, khỏe mạnh, 
mùa màng no đủ.  

Ngoài lễ cúng chung do già làng thực 
hiện, từng gia đình trong buôn làng còn tổ 
chức ăn Tết Đầu lúa tại nhà riêng. Tùy hoàn 
cảnh gia đình mà mâm cúng lớn hay nhỏ 
nhưng phần lớn là cúng gà. Đặc biệt, dù 
cúng món gì đi nữa thì ché rượu cần là 
không thể thiếu trong dịp này. 

Và, để tạo sân chơi cho bà con trong dịp 
Tết Đầu lúa, đồng thời gắn kết tình đoàn kết, 
giao lưu, nhiều năm nay, huyện Bắc Bình tổ 
chức ngày hội văn hóa thể thao các xã vùng 
cao luân phiên giữa 4 xã. Năm nay, trong 2 
ngày 26 và 27/1 (nhằm ngày 14 và 15 tháng 
Chạp), bà con tập trung về xã Phan Lâm để 
cắm trại và vui chơi.  

Ngoài các hoạt động giao lưu văn nghệ, 
ca múa hát, ngày hội còn diễn ra các trò chơi 
dân gian như: thi gùi nước về làng, thi giã 
gạo, đi cà kheo… Đặc biệt, đêm hội Tết Đầu 
lúa là hoạt động vui nhộn và đặc sắc nhất 
trong ngày hội. Hòa trong tiếng trống, tiếng 
kèn, các chàng trai, cô gái say sưa trong 
những điệu nhảy quanh lửa trại, tạo nên một 
đêm hội nhộn nhịp, rộn rã. 

Ông Huỳnh Văn Vinh - Giám đốc Trung 
tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện 
Bắc Bình, cho biết: “Các dân tộc thiểu số ở 
các xã miền núi huyện Bắc Bình có bản sắc 
văn hóa riêng rất đặc sắc, đó là vốn quý mà 
chúng tôi đang khuyến khích bà con giữ gìn 
và phát huy giá trị”. 

Được hòa mình vào những ngày Tết Đầu 
lúa của đồng bào Raglai và K’ho ở 4 xã vùng 
cao huyện Bắc Bình, mới hiểu được giá trị 
của một loại hình văn hóa phi vật thể tồn tại 
lâu đời và thấy niềm đam mê, phấn khởi, 
hạnh phúc của mọi người.  

Đặc biệt, các cụ già trong vui Tết vẫn 
không quên truyền đạt và dạy cho con cháu 
trong gia đình, dòng họ những cách thức, cử 
chỉ trong từng lễ nghi nhỏ, cả việc chỉ dẫn 
cách cầm cồng chiêng, cách đánh, động tác 
đi tới, đi lui… Việc làm ấy là mong muốn lớp 
trẻ ngày nay hãy giữ gìn những lễ nghi của 
ông bà như một trọng trách, vì đó là một 
phần bản sắc văn hóa của dân tộc.  

Tết Đầu lúa của người Raglai và K’ho ở 4 
xã vùng cao huyện Bắc Bình là sắc thái văn 
hóa riêng biệt, độc đáo góp phần bảo tồn nét 
văn hóa và nghệ thuật dân gian, đa sắc, 
muôn màu làm phong phú thêm kho tàng di 
sản văn hóa các dân tộc ở tỉnh Bình Thuận. 

 

Nhuận Oanh // 
https://www.phapluatplus.vn/.- 2021 

(ngày 26 tháng 2) 

https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-
giai-tri/tet-dau-lua-cua-nguoi-raglai-va-kho-

o-binh-thuan-d149531.html

 

 

 

https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/tet-dau-lua-cua-nguoi-raglai-va-kho-o-binh-thuan-d149531.html
https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/tet-dau-lua-cua-nguoi-raglai-va-kho-o-binh-thuan-d149531.html
https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/tet-dau-lua-cua-nguoi-raglai-va-kho-o-binh-thuan-d149531.html
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TẾT QUÂN DÂN Ở XÃ PHAN DŨNG 

gày 1/2, Ban Chỉ đạo công tác dân 
vận về quốc phòng tỉnh Bình Thuận 
hành trình về xã vùng cao Phan 

Dũng, huyện Tuy Phong tổ chức chương 
trình Tết quân - dân và “Phiên chợ 0 đồng”, 
giúp đồng bào K’Ho, Rác Lay nơi đây vui 
Xuân Tân Sửu 2021. 

Trao học bổng cho học sinh xã Phan Dũng. 

Chương trình được sự góp công, góp sức 
của Bộ CHQS tỉnh, Biên phòng tỉnh, Hội Chữ 
Thập đỏ, Hội Cựu Chiến binh, Thanh niên, 
Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận. 

Tặng quà, chúc tết Ban CHQS xã Phan Dũng. 

Đoàn công tác đến thăm, tặng quà, chúc 
Tết Đảng ủy, UBND và Ban CHQS xã Phan 
Dũng, các gia đình chính sách, người già 
bệnh đau. Trao tặng học bổng cho các em 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Tặng quà, 

giúp đỡ các gia đình dân quân thuộc xã 
Phan Dũng vui Xuân mới. 

“Phiên chợ 0 đồng” với 15 mặt hàng 
thường dùng hàng ngày và các nhu yếu 
phẩm phục vụ trong những ngày Tết được 
bà con chọn lựa miễn phí, trị giá các sản 
phẩm trong 1 xuất quà tặng ở phiên chợ hơn 
1 triệu đồng gồm bánh chưng, bánh ngọt, 
kẹo mứt, hạt dưa, gạo thơm và nhiều sản 
phẩn khác nữa. Từ sự giúp đỡ này, mùa 
Xuân mới Tân Sửu đồng bào Phan Dũng có 
cái tết đủ đầy hơn. 

Các hoạt động trong “Phiên chợ 0 đồng”. 

 Đây là chương trình, hành động thiết 
thực của Ban Chỉ đạo công tác dân vận quốc 
phòng của tỉnh, thể hiện đạo lý truyền thống 
tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, là 
tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ 
với đồng bào Phan Dũng. 

                                                                  
              Duy Thỉnh // 

https://baoquankhu7.vn.- 2021 
 (ngày 2 tháng 2) 

https://baoquankhu7.vn/tet-quan-dan-o-
xa-phan-dung--1059447407-

0021427s34010gs

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

XUÂN MỚI Ở BẮC BÌNH 

rở lại các xã vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số (DTTS) ở huyện Bắc Bình 
(Bình Thuận) vào những ngày giáp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu, chúng tôi thực sự ấn 
tượng trước những đổi thay nơi đây, đường 
làng, ngõ xóm khang trang, cơ sở hạ tầng 
đầu tư khá hoàn thiện... 

Bắc Bình là huyện có đông đồng bào 
DTTS của tỉnh Bình Thuận với 18 dân tộc 
cùng chung sống, chiếm tỷ lệ gần 37% dân 
số toàn huyện. Triển khai các chính sách hỗ 
trợ của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào 
DTTS, vùng đặc biệt khó khăn, đặc biệt là 
việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Bình 

N 

T 

https://baoquankhu7.vn/tet-quan-dan-o-xa-phan-dung--1059447407-0021427s34010gs
https://baoquankhu7.vn/tet-quan-dan-o-xa-phan-dung--1059447407-0021427s34010gs
https://baoquankhu7.vn/tet-quan-dan-o-xa-phan-dung--1059447407-0021427s34010gs
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Thuận về “Phát triển toàn diện dân sinh, kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào DTTS” đã góp 
phần làm đổi thay diện mạo làng quê và 
cuộc sống của đồng bào DTTS ở huyện 
miền núi Bắc Bình. 

Đồng bào Chăm ở huyện Bắc Bình (Bình Thuận) tảo 
mộ trong lễ hội Ramưwan truyền thống. Ảnh: Nguyễn 
Thanh 

Biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội văn hóa thể thao 
đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận. Ảnh: 
Nguyễn Thanh 

Đến nay, huyện có 98% số hộ dân có đủ 
điện, nước sinh hoạt; 100% các xã vùng 
đồng bào DTTS, miền núi được tiếp cận các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 9/9 xã đều đạt 
chuẩn quốc gia về y tế… Bên cạnh đó, 
huyện còn triển khai đồng bộ các chính sách 
về đất ở, đất sản xuất, tạo điều kiện để đồng 
bào DTTS đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu 
nhập, từng bước thoát nghèo bền vững. 
Tính từ năm 2013 đến nay, toàn huyện đã 
khai hoang 1.600 ha đất sản xuất. Chính 
quyền địa phương cũng đầu tư 6 công trình 
cấp nước cho các xã miền núi và các thôn 
xen ghép với tổng kinh phí gần 22,5 tỷ đồng, 

đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, vệ 
sinh môi trường của đồng bào DTTS. 

Công tác chăm sóc sức khỏe ở vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số luôn được huyện Bắc Bình ưu tiên hàng 
đầu. Ảnh: Nguyễn Thanh 

Đưa nước sạch học đường đến với con em đồng bào 
dân tộc thiểu số ở huyện Bắc Bình (Bình Thuận). Ảnh: 
Nguyễn Thanh 

Bắc Bình luôn chú trọng công tác dạy nghề cho phụ 
nữ dân tộc thiểu số. Ảnh: Nguyễn Thanh 

Song song với phát triển kinh tế - xã hội, 
công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 
truyền thống, bảo tồn tiếng nói, chữ viết của 
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các DTTS cũng được các cấp, các ngành ở 
Bắc Bình chú trọng. Hầu hết các DTTS trên 
địa bàn đều bảo lưu, sử dụng tiếng nói của 
mình trong sinh hoạt cộng đồng. Nhiều lễ hội 
truyền thống lớn của đồng bào DTTS được 
phục dựng và tổ chức hàng năm, thu hút 
đông đảo người dân tham dự như Lễ hội 
Ramưwan, Ka tê. 

.

Nghề làm gốm truyền thống của đồng bào Chăm ở 
huyện Bắc Bình. Ảnh: Nguyễn Thanh 

Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính 
quyền, sự nỗ lực vươn lên của đồng bào, 
đời sống vật chất, tinh thần của các DTTS ở 
Bắc Bình đã được cải thiện rõ rệt, thu nhập 
bình quân đầu người đạt trên 34 triệu 
đồng/người/năm, khối đoàn kết dân tộc 

được củng cố và phát triển, quốc phòng an 
ninh được giữ vững. Đồng bào DTTS luôn 
vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp 
hành tốt chính sách, pháp luật Nhà nước, 
tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới 
và các phong trào ở địa phương. 

Mô hình chuyển đổi cây trồng cho thu nhập cao của 
bà con dân tộc thiểu số ở xã Phan Sơn, huyện Bắc 
Bình (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh 

 
Nguyễn Thanh // 

https://dantocmiennui.vn.- 2021  
(ngày 15 tháng 2) 

 https://dantocmiennui.vn/xuan-moi-o-
bac-binh/299726.html 

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

HỌC SINH BÌNH THUẬN TRỞ LẠI TRƯỜNG THỰC HIỆN TỐT 5K 

gày đầu tiên trở lại trường, sĩ số học 

sinh đạt khoảng 99%. Một vài trường 

hợp có biểu hiện ho, sốt đã được 

nhà trường hỗ trợ y tế kịp thời. 

Ngày 22/2, học sinh các cấp học trong 

tỉnh Bình Thuận đã trở lại trường học tập sau 

thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021. 

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận để đảm 

bảo an toàn cho học sinh trong mùa dịch 

Covid, các trường học trên địa bàn đã tổ 

chức đón các em trở lại trường trong điều 

kiện tốt nhất. 

 

Học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 

(Ảnh PT) 

 

N 

https://dantocmiennui.vn/xuan-moi-o-bac-binh/299726.html
https://dantocmiennui.vn/xuan-moi-o-bac-binh/299726.html
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Thày cô, học sinh cũng như các phụ 

huynh đều thực hiện tốt thông điệp 5K (khẩu 

trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ 

tập - khai báo y tế). 

Trước đó, các trường đã tổ chức cho giáo 

viên vệ sinh lớp học, vệ sinh đồ dùng học 

tập, vệ sinh các phòng chức năng và tổng 

dọn vệ sinh toàn trường. Giáo viên các lớp 

gửi thông báo đến từng phụ huynh nhắc nhở 

việc đeo khẩu trang cho các con đi học.  

Sáng sớm, nhà trường bố trí giáo viên tại 

cổng trường đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn 

trước khi vào lớp. 

 
Thực hiện việc đo thân nhiệt trước khi vào trường 
(Ảnh: PT) 

Những học sinh có biểu hiện ho, sốt được 

liên hệ trực tiếp với phụ huynh để đưa các 

em về nhà theo dõi. Giáo viên sẽ có trách 

nhiệm hỗ trợ các em nắm lại chương trình 

trong thời gian các em nghỉ học. 

 

Nhà trường thực hiện tốt việc cho học 

sinh khai báo y tế trong những ngày nghỉ 

Tết. Cụ thể, thống kê số lượng học sinh đi ra 

ngoài tỉnh hoặc có ai đã đi đến vùng dịch để 

có phương án xử lý. 

Sát khuẩn tay trước khi vào trường (Ảnh: PT) 

Theo ghi nhận, ngày đầu tiên trở lại 

trường, sĩ số học sinh đạt khoảng 99%. Một 

vài trường hợp có biểu hiện ho, sốt được hỗ 

trợ y tế kịp thời. 

Nhìn chung các trường học trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận đã thực hiện tốt các biện 

pháp phòng dịch theo đúng quy định. 

 

Phan Tuyết // 
https://giaoduc.net.vn.- 2021  

(ngày 23 tháng 2) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoc-

sinh-binh-thuan-tro-lai-truong-thuc-hien-tot-

5k-post215806.gd 

 

 
 
 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoc-sinh-binh-thuan-tro-lai-truong-thuc-hien-tot-5k-post215806.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoc-sinh-binh-thuan-tro-lai-truong-thuc-hien-tot-5k-post215806.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoc-sinh-binh-thuan-tro-lai-truong-thuc-hien-tot-5k-post215806.gd
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THANH NIÊN BÌNH THUẬN KHỞI NGHIỆP, LẬP NGHIỆP  

ăm 2021 tuổi trẻ Bình Thuận sẽ tổ 

chức nhiều hoạt động phong trào sôi 

nổi, có chiều sâu, gắn với nhiệm vụ 

chính trị thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại 

hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm 

kỳ 2017 - 2022, nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng. 

Năm 2021, Tỉnh đoàn Bình Thuận đặt ra 

11 chỉ tiêu, cụ thể 100% cán bộ đoàn, đoàn 

viên có hành động cụ thể thực hiện việc “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” gắn với “Xây dựng hình 

mẫu thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới”. Hỗ 

trợ ít nhất 15 mô hình khởi nghiệp trong 

thanh niên, trong đó có 1 mô hình nông 

nghiệp có ứng dụng công nghệ cao; 3 mô 

hình khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên. 

100% Đoàn cơ sở nhận hỗ trợ, giúp đỡ ít 

nhất 1 gia đình chính sách, hộ nghèo hoặc 

có hoàn cảnh khó khăn với hình thức phù 

hợp. 

Đoàn viên, thanh niên tham gia “Ngày hội sống xanh 
– Nói không với rác thải nhựa” (Ảnh: Ngọc Hân)  

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn và 100% cơ sở 

Đoàn trực thuộc xây dựng hoặc duy trì ít 

nhất 1 mô hình giáo dục, cảm hóa thanh 

thiếu niên chậm tiến hiệu quả. Bồi dưỡng, 

giới thiệu ít nhất 5.634 đoàn viên ưu tú cho 

Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu có ít nhất 

1.200 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn 

viên thanh niên, trong đó có ít nhất 5 đảng 

viên được kết nạp từ học sinh, sinh viên. 

Vận động trao học bổng cho thanh thiếu nhi 

có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị 1 tỷ 

đồng. Tư vấn hướng nghiệp cho 30.000 lượt 

đoàn viên, thanh thiếu niên; giới thiệu việc 

làm cho 5.000 đoàn viên, thanh niên… 

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Tỉnh 

đoàn Bình Thuận xác định đẩy mạnh công 

tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống 

cách mạng và giáo dục pháp luật, đạo đức, 

lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Đồng 

thời, triển khai các phong trào “Thanh niên 

tình nguyện” xây dựng nông thôn mới, tham 

gia bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao 

thông, tổ chức các hoạt động tình nguyện 

tham gia đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra, 

các cấp bộ Đoàn cần đổi mới phương pháp 

tiếp cận, tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kỹ 

năng cho thanh niên về khởi nghiệp, lập 

nghiệp. Tập trung thực hiện các giải pháp hỗ 

trợ thanh niên nông thôn triển khai hiệu quả 

chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, chú 

trọng kết nối đầu ra sản phẩm. Bên cạnh đó, 

xây dựng, củng cố và phát huy vai trò kết nối 

của câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi 

cấp huyện. Tham mưu xây dựng các mô 

hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phù hợp 

với địa phương; xây dựng chương trình hỗ 

trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp và đề 

xuất các giải pháp hỗ trợ xây dựng các kênh 

tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp…/. 

  

 Tường Vy // 
 https://dangcongsan.vn.- 2021 

 (ngày 23 tháng 2) 

https://dangcongsan.vn/xay-dung-

dang/thanh-nien-binh-thuan-khoi-nghiep-

lap-nghiep-575138.html 

 

 

 

N 
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BÌNH THUẬN CÁCH LY TẠI NHÀ 110 NGƯỜI, 79 MẪU ÂM TÍNH 

ình Thuận đang cách ly tập trung 3 
trường hợp; cách ly tại nhà 110 
trường hợp và tất cả đều có sức khỏe 

ổn định. 

Chiều 2-2, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, 
Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban chỉ đạo phòng 
chống COVID-19 tỉnh Bình Thuận đã ký báo 
cáo tình hình trong ngày trên địa bàn tỉnh. 

Kiểm tra y tế, khai báo lịch trình hành khách xuống 
Ga Phan Thiết. 

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng chống 
COVID-19 tỉnh đã ban hành văn bản về việc 
triển khai thực hiện truy vết các trường hợp 
đi trên chuyến xe cùng nữ sinh viên từ Đại 
học Thủ Dầu Một, Bình Dương (tiếp xúc gần 
với bệnh nhân COVID-19 ở cùng trường) về 
xã Tân Thắng, Hàm Tân. Hiện nữ sinh viên 
trên đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 
lần 1. 

Số mẫu xét nghiệm từ 16 giờ 00 ngày 01-
2 đến 16 giờ 00 ngày 02-2 là 79 mẫu và cả 
79 mẫu đều âm tính. 

Hiện nay, có 3 trường hợp được cách ly 
tại Khu cách ly y tế tập trung trong đó 2 
trường hợp cách ly tại Khu cách ly huyện 
Hàm Tân và 1 trường hợp tại thị xã La Gi. 
Cả 3 trường hợp trên đều có sức khỏe ổn 
định. Ngoài ra còn có 110 trường hợp cách 
ly tại nhà. Tình hình sức khỏe của các 
trường hợp này đều bình thường. 

Đến nay, tỉnh Bình Thuận đã liên tiếp 326 
ngày không ghi nhận thêm trường hợp nào 
nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng. 

Bình Thuận đang tiếp tục tăng cường 
công tác thông tin tuyên truyền, giám sát, 
theo dõi sức khỏe tại nhà, khai báo y tế các 
trường hợp từ nước ngoài và vùng dịch về 
lưu trú tại địa phương đặc biệt là tỉnh Hải 
Dương, Quảng Ninh và Bình Dương để có 
hướng xử lý kịp thời, tránh lây lan dịch bệnh 
ra cộng đồng. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 2 tháng 2) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-cach-ly-
tai-nha-110-nguoi-79-mau-am-tinh-

965390.html 

 

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

BÌNH THUẬN HỦY ĐÓN DU KHÁCH 'XÔNG ĐẤT' ĐỂ PHÒNG COVID-19 

ình Thuận hủy đón du khách xông đất 
và hủy Lễ hội đua thuyền trên sông 
Cà Ty vào sáng mùng 2 Tết. 

Ngày 12-2, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận 
cho biết, chương trình đón chào, tặng quà 
những du khách đầu tiên đến Ga Phan Thiết 
xông đất xông đất tỉnh Bình Thuận đã bị hủy 
để phòng ngừa COVID-19. 

Kiểm tra y tế du khách đến Bình Thuận. 

B 

B 

https://plo.vn/tags/QsOhYyBTxKkgTmd1eeG7hW4gUXXhu5FjIFZp4buHdA==/bac-si-nguyen-quoc-viet.html
https://plo.vn/tags/IEJhbiBDaOG7iSDEkOG6oW8=/ban-chi-dao.html
https://plo.vn/tags/IMSQ4bqhaSBI4buNYyBUaOG7pyBE4bqndSBN4buZdA==/dai-hoc-thu-dau-mot.html
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Thay vào đó, đại diện Sở VHTT&DL Bình 
Thuận chỉ đến resort Hoàng Ngọc để chúc 
Tết, tặng quà những du khách đang lưu trú 
tại đây. UBND TP Phan Thiết cũng đã có 
thông báo hủy Lễ hội đua thuyền trên sông 
Cà Ty vào sáng mai (13-2). 

Thay vào đó, ông Dương Văn An, Bí thư 
Tỉnh ủy và ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận đã đến thăm các đơn 
vị lực lượng vũ trang, y bác sĩ đang làm 
nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung. 

Cụ thể ông Dương Văn An đã đến thăm, 
chúc tết, động viên cán bộ, chiến sĩ và đội 
ngũ y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại 2 cơ sở 
cách ly thuộc Trung đoàn Bộ binh 812; thăm 
y bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly 
ở thị xã La Gi. 

Ông An cho biết hiện nay tình hình dịch 
bệnh đang diễn biến phức tạp nên các cơ sở 
cần chủ động trong mọi tình huống. Đồng 
thời phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết 
bị vật tư y tế, phục vụ tốt cho công tác cách 
ly. 

Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) 
tỉnh Bình Thuận, ông Lê Tuấn Phong đã ghi 
nhận những nỗ lực và đóng góp của cán bộ 
và nhân viên CDC trong phòng chống dịch. 

Trong thời gian qua, CDC là một trong 
những đơn vị vất vả nhất và trách nhiệm 
nhất trong việc truy vết, khoanh vùng, các 
trường hợp đi các tỉnh có dịch về Bình 
Thuận. 

Ông Phong đề nghị CDC tiếp tục nâng 
cao trách nhiệm, triển khai nhiệm vụ theo 
đúng phương châm “khoanh vùng nhanh, 
khống chế nhanh và dập nhanh”. 

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh thăm CDC 
đêm giao thừa. 

Theo Bác sĩ Đinh Thế Hùng - Giám đốc 
CDC tỉnh, ngay khi phát sinh ca bệnh  
COVID-19 mới trong cộng đồng tại hai tỉnh 
Hải Dương và Quảng Ninh, CDC đã chủ 
động kích hoạt lại công tác phòng, chống 
dịch. 

Hiện nay, CDC có 4 đội phản ứng nhanh, 
sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình 
huống xảy ra. Riêng về khoa xét nghiệm 
cũng thường xuyên hoạt động để thực hiện 
xét nghiệm các mẫu của các đơn vị trên địa 
bàn tỉnh chuyển về. Đến thời điểm này, 
những trường hợp đi về từ vùng dịch được 
giám sát chặt, số mẫu xét nghiệm đều cho 
kết quả âm tính. 

Tính đến nay Bình Thuận đã liên tiếp 
trong 336 ngày không có trường hợp nào 
mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Hiện có 77 
người đang cách ly y tế, 633 người đang 
được theo dõi, cách ly tại nhà. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(Ngày 12 Tháng 2) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-huy-don-
du-khach-xong-dat-de-phong-covid19-

967162.html 

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

BÌNH THUẬN KÊU GỌI NHỮNG NGƯỜI VỀ TỪ GIA LAI KHAI BÁO Y TẾ 

goài việc kêu gọi những người đến từ 
Gia Lai khai báo, Bình Thuận còn kêu 
gọi người dân kiểm tra, giám sát tại 

công đồng dân cư. 

Chiều 3-2, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, 
Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Chỉ đạo phòng 
chống COVID-19 tỉnh Bình Thuận đã ký văn 

bản khẩn gởi các sở ban ngành, địa Phương 
trong tỉnh về việc phối hợp tuyên truyền 
phòng chống COVID-19. 

Theo văn bản này, đến 6g ngày 3-2, Bộ Y 
tế đã công bố tỉnh Gia Lai có thêm 4 ca mắc 
mới COVID-19, tổng cộng là 13 ca.  

N 
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Trước tình hình dịch bệnh hết sức phức 
tạp có nguy cơ lây lan trên diện rộng ở nhiều 
tỉnh thành. Để kiểm soát chặt chẽ, nhanh 
chóng, hiệu quả, không để phát sinh lây lan 
dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ban 
Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh đề nghị 
UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ 
quan truyền thông và các đơn vị thông báo 
thông tin trên qua các phương tiện thông tin 
đại chúng để người dân biết và thực hiện. 

Phun thuốc khử khuẩn tại một khu vực cách ly 

Những người đi từ Gia Lai về Bình Thuận 
hãy nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa 
phương, cơ quan y tế gần nhất, thực hiện 
khai báo y tế để được tư vấn, hỗ trợ. Kêu gọi 
người dân kiểm tra, giám sát tại công đồng 
dân cư, phản ảnh những trường hợp đi về 
từ vùng dịch nhưng không khai báo. 

Riêng những người đi về từ 5 địa 
phương: TP Pleiku, huyện Phú Thiện, huyện 
Krông Pa, huyện Lapa và thị xã Ayun Pa 
thuộc tỉnh Gia Lai hãy chủ động đến trạm y 
tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế huyện khai 
báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm 
sàng lọc SARS-CoV-2.  

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 3 tháng 2) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-keu-goi-
nhung-nguoi-ve-tu-gia-lai-khai-bao-y-te-

965687.html 

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

BÌNH THUẬN KHÔNG ĐỂ THIẾU HÀNG TẾT Ở ĐỊA BÀN MIỀN NÚI 

hằm đảm bảo chất lượng hàng hóa, 
an toàn thực phẩm trong dịp Tết Tân 
Sửu 2021, Trung tâm dịch vụ Miền 

núi tỉnh Bình Thuận tăng cường đưa hàng 
bình ổn giá lên địa bàn các huyện miền núi, 
vùng sâu vùng xa phục vụ đồng bào dân tộc 
thiểu số đón Tết. 

Trao quà “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” 2021 cho công 
nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Bình 
Thuận. Ảnh" Nguyễn Thanh – TTXVN 

Theo đó, Trung tâm trích khoảng 1,6 tỷ 
đồng từ nguồn ngân sách cấp để hoạt động 
để dự trữ hàng hóa và bán hàng tại các cửa 

hàng, đại lý bán lẻ tại 11 xã thuần đồng bào 
dân tộc thiểu số. 

Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức những 
chuyến bán hàng lưu động, đưa hàng đến 
tận nơi phục vụ nhân dân các xã miền núi, 
vùng sâu, vùng xa như Phan Sơn, Phan 
Lâm, Phan Điền, Phan Tiến (huyện Bắc 
Bình); xã Phan Dũng (huyện Tuy phong); 
Hàm Cần, Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận 
Nam) và Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ, La 
Ngâu (huyện Hàm Thuận Bắc)… trong dịp 
Tết Đầu lúa và Tết Nguyên đán. 

Bên cạnh các mặt hàng thực phẩm thiết 
yếu được bán bình ổn giá như: gạo các loại, 
muối, dầu ăn… các mặt hàng khác như 
nước ngọt, bánh mứt, hóa mỹ phẩm… cũng 
được bày bán với giá bằng hoặc thấp hơn 
giá thị trường. 

Trung tâm dịch vụ Miền núi tỉnh Bình 
Thuận cho biết, năm nay hàng hóa trong 
chương trình bán lưu động đều có nguồn 
gốc, xuất xứ rõ ràng, chủ yếu là hàng Việt 
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Nam, có thời hạn sử dụng và an toàn vệ sinh 
thực phẩm. 

Trong thời gian bán hàng, các mặt hàng 
dự trữ sẽ được bán ở mức giá bình ổn, nếu 
giá thị trường tăng thì các mặt hàng vẫn nằm 
ở mức giá đã cam kết. Khi giá thị trường 
xuống sẽ điều chỉnh giá xuống, đảm bảo giá 
bán các mặt hàng bình ổn bằng hoặc thấp 
hơn giá thị trường trên địa bàn cùng thời 
điểm 

Riêng các mặt hàng bình ổn như: gạo, 
dầu ăn, đường… Trung tâm sẽ đảm bảo đủ 
số lượng cung ứng theo nhu cầu thị trường, 
đảm bảo sẽ không xảy ra tình trạng thiếu 
hàng, sốt giá trên vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số trong tỉnh. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận đã chủ động dự trữ hàng hóa 
thiết yếu bình ổn giá trước, trong và sau Tết 
với tổng trị giá khoảng 152 tỷ đồng. Các mặt 
hàng dự trữ chủ yếu là lương thực, thực 
phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, rau củ 
quả, có tính thiết yếu và nhu cầu sử dụng 
lớn. 

Cụ thể các đơn vị tham gia dự trữ hàng 
Tết với số lượng lớn như chuỗi siêu thị 
Co.opMart tại Bình Thuận (hơn 78 tỷ); Chi 
nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Bách 
Hóa Xanh tại Bình Thuận (hơn 51 tỷ); Công 

ty Cổ phần Trung tâm Thương mại Lotte Việt 
Nam - Chi nhánh Bình Thuận (9 tỷ)… 

Ngoài việc tham gia bán hàng bình ổn giá, 
các đơn vị còn tổ chức các chương trình 
khuyến mại, giảm giá và tăng diện tích trưng 
bày và lượng hàng hóa Việt Nam trên các 
quầy, kệ bán hàng… nhằm tuyên truyền 
hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức bán 
hàng lưu động phục vụ người dân tại địa bàn 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn 
tỉnh. 

Đối với huyện đảo Phú Quý, mức dự trữ 
của các sơ sở, hộ kinh doanh và dự trữ tại 
các hộ gia đình bảo đảm lượng hàng hóa 
thiết yếu đạt từ 60% - 70% so với nhu cầu. 

Bên cạnh đó, huyện Phú Quý còn chủ 
động khuyến khích, vận động dự trữ trong 
dân và phối hợp Sở Công Thương để điều 
tiết nguồn hàng từ đất liền cung ứng cho thị 
trường Phú Quý đảm bảo chiếm 30 - 40% 
lượng hàng hóa thiết yếu theo nhu cầu. 

Hồng Hiếu // 
https://dantocmiennui.vn.- 2021 

 (ngày 1 tháng 2) 

https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-
khong-de-thieu-hang-tet-o-dia-ban-mien-

nui/299877.html 

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

BÌNH THUẬN LẤY MẪU GIÁM SÁT CÁC TRƯỜNG HỢP ĐI, VỀ 
TỪ VÙNG CÓ DỊCH COVID-19 

hiều ngày 16-2, Ủy ban nhân nhân 
dân (UBND) tỉnh Bình Thuận đã ban 
hành văn bản hỏa tốc số 557/UBND-

KGVXNV về việc thực hiện lấy mẫu giám sát 
các trường hợp đi, về từ các vùng có dịch 
Covid-19. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, 
ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành 
phố khẩn trương thực hiện: Tất cả cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động và 
chuyên gia làm việc tại tỉnh, trong vòng 14 
ngày kể từ ngày 2-2-2021 có đi đến 13 tỉnh, 
thành phố có dịch bệnh Covid-19, khi về tỉnh 
phải thực hiện khai báo y tế và thực hiện lấy 
mẫu xét nghiệm để sàng lọc SARS-CoV-2; 

khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-
CoV-2 mới được trở lại làm việc. 

Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại Khoa xét 
nghiệm Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: 
Đình Châu. 
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Giao cho các cơ quan, đơn vị và doanh 
nghiệp thực hiện lập danh sách và gửi về 
Trung tâm Y tế trên địa bàn; riêng các cơ 
quan, ban, ngành thuộc tỉnh quản lý tại địa 
bàn TP Phan Thiết, giao Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật (CDC) tỉnh thực hiện việc lấy 
mẫu giám sát. Trung tâm Y tế các huyện, thị 
xã, thành phố và CDC tỉnh thực hiện việc 
giám sát, lấy mẫu và thông báo kết quả xét 

nghiệm cho các cơ quan, đơn vị và doanh 
nghiệp biết. 

Đình Châu / 
/ https://nhandan.com.vn.- 2021  

(ngày 16 tháng 2) 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/binh-
thuan-lay-mau-giam-sat-cac-truong-hop-di-

ve-tu-vung-co-dich-covid-19-635598/

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

BÌNH THUẬN RÀ SOÁT NGƯỜI VỀ TỪ TP.HCM 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu 

cầu cơ quan chức năng địa phương 

huy động tối đa lực lượng "đi từng 

ngõ, gõ từng nhà" để rà soát người về từ 

TP.HCM. 

Chiều 8/2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 

Thuận ký công văn hỏa tốc yêu cầu UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tập trung cao 

độ rà soát các trường hợp trở về từ TP.HCM 

và các tỉnh có dịch 

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại ga Phan Thiết. Ảnh: 

CDC Bình Thuận. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn 

Phong yêu cầu cơ quan chức năng tạm 

dừng việc chưa thật sự cần thiết, huy động 

tối đa lực lượng "đi từng ngõ, gõ từng nhà" 

nắm số lượng học sinh, sinh viên và người 

lao động về quê ăn Tết buộc khai báo y tế. 

"Không để sót bất kỳ người nào, nhất là 

các trường hợp có tiếp xúc với các ca mắc 

Covid-19", công văn nêu. 

Ngoài ra, ông Phong yêu cầu nâng cao 

mức cảnh báo, thực hiện nghiêm quy định 

5K tại các hoạt động phục vụ Tết Tân Sửu 

như đường hoa, chợ tết... Lực lượng chức 

năng cần xử phạt các trường hợp không đeo 

khẩu trang nơi công cộng và đăng công khai 

lên các phương tiện thông tin. 

Sở GTVT, chủ tịch UBND các địa phương 

rà soát các cơ sở kinh doanh vận tải đón đưa 

khách tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1; 

phường 15, quận Tân Bình; phường Trung 

Mỹ Tây và Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM để 

cung cấp danh sách hành khách trong thời 

gian qua, phối hợp cùng Sở Y tế có biện 

pháp xử lý. 

Cũng trong ngày 8/2, Bình Thuận đã 

dừng bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao 

thừa Tết Tân Sửu để phòng chống dịch 

Covid-19. 

Huỳnh Hải // https://zingnews.vn.- 2021 
(ngày 8 tháng 2) 

https://zingnews.vn/binh-thuan-ra-soat-
nguoi-ve-tu-tphcm-post1182227.html
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BÌNH THUẬN: THANH LONG BẤT NGỜ TĂNG GIÁ TẾT TÂN SỬU  

ở Công thương Bình Thuận vừa cho 
biết, trong những ngày đầu năm Tân 
Sửu 2021, thị trường thanh long tại 

Bình Thuận bất ngờ tăng giá, từ 15.000 - 
20.000 đồng/kg tại các nhà vườn.  

Các thương lái mua thanh long tại vườn nhà với giá 
cao. 

Theo ông Trần Văn Khanh, Trưởng 
phòng Quản lý thương mại, Sở Công 
thương Bình Thuận cho biết: Khoảng giữa 
tháng 1/2021, giá thanh long dao động ở 
mức 5.000 - 7.000 đồng/kg (loại xô), đến 
cuối tháng 1 giá giảm còn 2.000 - 5.000 
đồng/kg. 

Từ đầu tháng 2/2021, nhu cầu tiêu dùng 
tăng cao, thanh long lại bị đứt lứa, dẫn đến 
khan hiếm nên giá thanh long nhích dần, ở 
mức 9.000 - 11.000đ/kg. 

Riêng những ngày cận Tết Nguyên Đán 
Tân Sửu 2021 đến nay, giá thanh long ở 
mức 15.000 - 20.000đ/kg (loại xô). Thời 
điểm này, nhà vườn tiếp tục dưỡng trái để 
bán vào dịp rằm tháng Giêng. 

Những giỏ thanh long tươi ngon, vừa được nông dân 
thu hái. 

Sở Công thương Bình Thuận cho biết 
thêm, trong tháng 1/2021, kim ngạch xuất 
khẩu thanh long chính ngạch khoảng 608 
tấn, giảm 12,86% về giá trị và giảm 17,66% 
về lượng so với cùng kỳ năm 2020. 

Vì vậy, sự biến động giá này là điều dễ 
hiểu, thường xuyên xảy ra với quy luật 
“được mùa mất giá, được giá mất mùa, hay 
không có hàng”. Chính vì vậy, nhiều hộ trồng 
thanh long cũng không hy vọng về sự ổn 
định giá cả thanh long hiện nay và cho rằng 
đây là giá “ảo”. 

 

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn.- 2021 
(ngày 19 tháng 2) 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-thanh-
long-bat-ngo-tang-gia-tet-tan-suu-

553674.html

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

BÌNH THUẬN TRUY VẾT NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CA COVID-19 

an chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh 
Bình Thuận đề nghị những người có 
tiếp xúc với bệnh nhân 1843 và đang 

học Đại học Thủ Dầu Một đến cơ sở y tế để 
khai báo. 

Chiều 1/2, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận 
Nguyễn Quốc Việt đã có công văn khẩn về 
việc truy vết những người liên quan đến ca 
mắc Covid-19 tại Bình Dương. 

Theo đó, Bộ Y tế đã công bố Bình Dương 
có ca mắc Covid-19 mới là nữ sinh viên Đại 

S 

B 
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học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (bệnh 
nhân 1843).  

Qua rà soát, Ban chỉ đạo phòng chống 
Covid-19 tỉnh Bình Thuận phát hiện nhiều 
sinh viên ở các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm 
Tân và thị xã La Gi đang học Đại học Thủ 
Dầu Một. 

Ngành y tế đề nghị những người có tiếp 
xúc với bệnh nhân 1843 và đang học tại 
trường liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất 
để khai báo y tế và tư vấn hỗ trợ. 

Ngoài ra, ngành y tế cũng xác định được 
một nữ sinh viên ở xã Tân Thắng, huyện 
Hàm Tân có tiếp xúc gần với bệnh nhân 
1843. Chiều 29/1, nữ sinh này đi xe Cát Tiên 
từ Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương, về 
nhà ở xã Tân Thắng. 

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh 
đề nghị Sở GTVT, Công an và UBND huyện 
Hàm Tân bằng mọi biện pháp xác định 
chuyến xe trên và những người trên xe. 

Bình Thuận đã truy vết được 77 trường 
hợp về từ Hải Dương và Quảng Ninh. Trong 
đó, 53 người có kết quả âm tính với SARS-
CoV-2, số còn lại đang chờ kết quả. 

 

Huỳnh Hải // https://zingnews.vn.- 2021 
(ngày 1 tháng 2) 

https://zingnews.vn/binh-thuan-truy-vet-
nhung-nguoi-lien-quan-ca-covid-19-

post1179727.html 

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

BÌNH THUẬN YÊU CẦU VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN TẠM DỪNG TỔ CHỨC 
ĐÁM CƯỚI, HỘI CHỢ 

ình Thuận cho học sinh nghỉ Tết từ 
3/2 và tạm dừng các hoạt động tập 
trung đông người. 

Chiều ngày 2/2, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã ký văn bản 
yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục 
huy động cả hệ thống chính trị thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Bình Thuận lập các chốt kiểm soát dịch bệnh 

Theo đó, để kiểm soát chặt chẽ, nhanh 
chóng, hiệu quả, không để phát sinh, lây lan 
dịch, Bình Thuận yêu cầu các cấp, các 
ngành, địa phương xác định công tác phòng, 

chống dịch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng 
hàng đầu. 

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, kiểm soát 
chặt chẽ, khóa chặt các nguồn lây nhiễm, 
nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài theo phương 
châm: Làm nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng, 
quyết liệt, liên tục, thường xuyên hàng ngày, 
hàng giờ và ở tất cả các cấp, các ngành, 
nhất là cấp cơ sở và cấp huyện. 

Tạm dừng tổ chức các hội nghị, hội thảo, 
hội chợ, triển lãm, nghi lễ tín ngưỡng tôn 
giáo lớn, sự kiện tập trung đông người 
không cần thiết; trường hợp cần thiết tổ 
chức thì phải đảm bảo các biện pháp an 
toàn, phòng, chống dịch theo quy định. 

Các cơ quan nhà nước không tổ chức tiệc 
liên hoan cuối năm; vận động nhân dân tạm 
dừng tổ chức đám cưới, trường hợp thực sự 
cần thiết phải tổ chức, phải hạn chế khách 
mời và thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế; 
vận động các tổ chức, DN, người dân không 
tổ chức tiệc với quy mô lớn. 

Đồng thời, kêu gọi nhân dân kiểm tra, 
giám sát tại cộng đồng dân cư, phản ánh 
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những trường hợp đi về từ vùng dịch nhưng 
không thực hiện khai báo. 

Hành khách tại các bến xe, ga tàu đều phải được 
kiểm tra y tế 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố nắm chắc địa bàn, đặc biệt là số 

học sinh, sinh viên, người lao động từ xa về 
nghỉ Tết và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 
UBND tỉnh nếu lơ là, để dịch bệnh xảy ra trên 
địa bàn. 

Riêng UBND thành phố Phan Thiết phải 
có phương án báo cáo từng nội dung về 
phòng, chống dịch trong các hoạt động phục 
vụ Tết, báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống 
Covid-19 tỉnh (qua Sở Y tế để tham mưu) 
trước ngày 5/2 để xem xét, cho ý kiến. 

 

Lê Huân // https://vietnamnet.vn.- 2021 
(ngày 2 tháng 2) 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/binh-
thuan-yeu-cau-va-n-do-ng-nha-n-da-n-ta-m-

du-ng-to-chu-c-da-m-cu-o-i-hoi-cho-
710423.html

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

CÔNG CHỨC BÌNH THUẬN PHẢI SÀNG LỌC COVID-19 
TRƯỚC KHI TRỞ LẠI LÀM VIỆC 

ông chức tỉnh Bình Thuận, trong vòng 
14 ngày kể từ ngày 2/2/2021 nếu đi 
đến 13 tỉnh thành có dịch đều phải 

sàng lọc Covid-19 trước khi trở lại làm việc. 

Công văn hỏa tốc vừa được ông Nguyễn 
Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận ký vào chiều nay (mùng 5 Tết). 

Người trở lại Bình Thuận từ ga Phan Thiết được kiểm 
tra thân nhiệt 

Theo nội dung công văn hỏa tốc: Tất cả 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và chuyên gia làm việc tại tỉnh, trong 
vòng 14 ngày kể từ ngày 2/2/2021 có đi đến 
13 tỉnh thành có dịch bệnh Covid-19, khi trở 
về tỉnh phải thực hiện khai báo y tế và thực 
hiện lấy mẫu xét nghiệm. 

Khi có kết quả xét nghiệm âm tính với 
SARS-CoV2 mới được trở lại làm việc. 

Đến nay đã 340 ngày tỉnh Bình Thuận 
không có thêm trường hợp nhiễm Covid 
ngoài cộng đồng. Có 47 trường hợp cách ly 
tập trung, 1.071 trường hợp đang được theo 
dõi, giám sát cách ly y tế tại nhà. 

 

Lê Huân // https://vietnamnet.vn.- 2021 
(ngày 16 tháng 2) 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/cong-
chuc-binh-thuan-phai-sang-loc-covid-19-

truoc-khi-tro-lai-lam-viec-713300.html 
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DỪNG ĐÓN KHÁCH TỪ CÁC TỈNH CÓ DỊCH COVID-19 ĐẾN ĐẢO PHÚ QUÝ 

uyện đảo Phú Quý yêu cầu hành 
khách lên tàu ra đảo cần phải khai 
báo rõ ràng nơi đến để kiểm soát. 

Ngày 20-2, tin từ UBND huyện đảo Phú Quý, 
tỉnh Bình Thuận, trước diễn biến phức tạp 
của dịch COVID-19, UBND huyện Phú Quý 
đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải 
tuyến Phú Quý - Phan Thiết tiếp tục tạm 
dừng vận chuyển khách đến huyện đảo Phú 
Quý đối với người từ các địa phương có dịch 
COVID-19 theo công bố của Bộ Y tế đến khi 
có thông báo mới. 

Bộ đội Biên phòng kiểm tra tàu trước khi xuất bến ra 
đảo. Ảnh: BPN 

UBND huyện đảo Phú Quý yêu cầu các 
tàu vận chuyển hành khách thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; 
chú ý đúng mức việc hướng dẫn hành khách 
khai báo y tế rõ ràng, chính xác, đầy đủ.  

Đặc biệt, trong danh sách hành khách đi 
tàu cần bổ sung cột “từ đâu đến”, ghi rõ xã, 
phường, thị trấn; huyện, thị xã, quận, thành 
phố thuộc tỉnh. 

Các cơ sở lưu trú du lịch trên huyện tạm 
dừng đón, nhận khách tại các địa phương có 
dịch COVID-19 theo công bố của Bộ Y tế 
đến khi có thông báo mới. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng 
vụ Hàng hải Bình Thuận chỉ đạo, phối hợp 
kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không 
cho khách tại các địa phương có dịch 
COVID-19 lên tàu ra đảo.  

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý, 
Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tại Phú Quý, 
Ban Quản lý Cảng Phú Quý phối hợp với các 
cơ quan liên qua thường xuyên kiểm tra và 
tiến hành xử lý nghiêm hoặc đề nghị cấp có 
thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm 
đúng theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, huyện Phú Quý cũng đã yêu 
cầu các đơn vị kinh doanh vận tải và các cơ 
sở lưu trú du lịch trên đảo tạm dừng vận 
chuyển, đón nhận khách đến Phú Quý đối 
với các địa phương có dịch COVID-19 theo 
công bố của Bộ Y tế. Thời gian tạm dừng bắt 
đầu từ 8 giờ 00 ngày 6-2 cho đến khi có 
thông báo mới. 

UBND huyện Phú Quý cũng đề nghị Đồn 
Biên phòng Thanh Hải phối hợp kiểm tra, 
giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho khách 
tại các địa phương có dịch COVID-19 lên tàu 
ra đảo. Các cơ quan, chức năng thực hiện 
nhiệm vụ tiến hành kiểm tra và phối hợp xử 
lý nghiêm các trường hợp vi phạm đúng quy 
định. 

PN // https://plo.vn.- 2021 
 (ngày 20 tháng 2) 

https://plo.vn/thoi-su/dung-don-khach-tu-
cac-tinh-co-dich-covid19-den-dao-phu-quy-

968187.html 

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

GIÁ THANH LONG LAO DỐC  

gày 28-1, anh Hồ Văn Vương, nông 
dân trồng thanh long tại xã Hàm Hiệp 
(huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận), nhận đặt cọc 20% của thương lái 
với giá 5.000 đồng/kg cho vườn gần 8.000 
trái chín.  

Tuy nhiên, 2 ngày sau đó, khi đến hẹn, giá 
thanh long tiếp tục hạ, chỉ còn 3.500 
đồng/kg, anh Vương đợi mãi không thấy ai 
đến cắt. "Khi tôi liên hệ thương lái thì họ bảo 
giá hạ nhanh quá, chấp nhận mất cọc 4 triệu 
đồng đã chồng chứ không thể kêu công cắt 
được. Nay đã quá ngày, số thanh long trong 

H 

N 

https://plo.vn/tags/IENPVklELTE5/covid19.html
https://plo.vn/tags/IELhu5kgWSBU4bq_/bo-y-te.html
https://plo.vn/tags/xJDhuqNvIFBow7ogUXXDvQ==/dao-phu-quy.html
https://plo.vn/tags/IFThu6sgxJDDonUgxJDhur9u/tu-dau-den.html
https://plo.vn/tags/IEtpbmggRG9hbmggVuG6rW4gVOG6o2k=/kinh-doanh-van-tai.html
https://plo.vn/tags/IFThuqFtIEThu6tuZw==/tam-dung.html
https://plo.vn/thoi-su/dung-don-khach-tu-cac-tinh-co-dich-covid19-den-dao-phu-quy-968187.html
https://plo.vn/thoi-su/dung-don-khach-tu-cac-tinh-co-dich-covid19-den-dao-phu-quy-968187.html
https://plo.vn/thoi-su/dung-don-khach-tu-cac-tinh-co-dich-covid19-den-dao-phu-quy-968187.html
https://nld.com.vn/thanh-long.html
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vườn càng chín muồi trong khi chưa tìm 
được người để bán" - anh Vương than thở. 

Theo người trồng thanh long tại Bình 
Thuận, chưa có khi nào giá thu mua vụ hàng 
chong đèn lại xuống thấp như những ngày 
qua. Cụ thể, từ đầu vụ chong đèn (cuối 
tháng 8-2020) đến nay, giá thu mua thanh 
long hầu như quanh quẩn dưới mức 10.000 
đồng/kg. Với mức giá hiện nay, nông dân chỉ 
có thể thu hồi vốn hoặc lỗ, do chi phí đầu tư 
điện, phân, thuốc… cho vụ chong đèn cao 
hơn vụ mùa. Những ngày cận Tết, người 
trồng thanh long hy vọng giá sẽ nhích dần 
lên khi nhu cầu tiêu dùng tăng.  

Thông thường, vào những vụ chong đèn 
các năm, giá thanh long luôn duy trì trên 
mức 10.000 đồng/kg, thời điểm thấp nhất 
cũng chưa bao giờ dưới 5.000 đồng/kg. Tuy 
nhiên, trong những ngày cuối tháng 1 vừa 
qua, giá loại trái cây xuất khẩu này tiếp tục 
hạ, có thời điểm trái loại 1 chỉ còn 3.000 
đồng/kg. Đây được xem là mức giá thu mua 
thấp chưa từng có đối với thanh long trong 
mùa chong đèn nghịch vụ.  

"Nhìn vườn thanh long chong đèn của 
nông dân đang chín nhưng không thể thu 
mua được, chúng tôi cũng rất khó xử, đặc 
biệt là những vườn mối thân quen. Tuy 
nhiên, với mức giá như hiện nay, chúng tôi 
thật sự không dám mua, vì cầm chắc phần 
lỗ khi nhu cầu thị trường không cao" - bà 
Trần Ngọc Diệp, chủ vựa thanh long tại thị 
trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam), 
cho biết. 

Người trồng thanh long Bình Thuận “méo mặt” vì giá 
quá thấp. Ảnh: HỢP PHỐ 

Theo Hiệp hội Thanh long tỉnh Bình 
Thuận, toàn tỉnh hiện có 33.700 ha thanh 
long. Trong số này, mùa chong đèn nghịch 

vụ thường canh tác luân phiên khoảng 1/4 - 
1/3 tổng diện tích hiện có. Đặc biệt, nhiều 
nông dân thường đón đầu dịp Tết nguyên 
đán để tăng sản lượng trái, phục vụ nhu cầu 
trong nước và xuất khẩu. "Dù cận Tết nhưng 
tình hình dịch bệnh phức tạp bên Trung 
Quốc, thị trường chính của trái thanh long, 
nên đã tác động lớn đến giá thu mua cũng 
như hoạt động xuất khẩu" - ông Võ Huy 
Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long tỉnh 
Bình Thuận, thông tin. 

Tại Long An, toàn tỉnh cũng còn khoảng 
10.000 tấn thanh long đến kỳ thu hoạch. Ông 
Nguyễn Quốc Thịnh, Chủ tịch Hiệp hội 
Thanh long tỉnh Long An, cho biết do ảnh 
hưởng dịch Covid-19 và gần đến Tết nguyên 
đán, tất cả kho thu mua thanh long của 
thương lái Trung Quốc đã tạm ngưng hoạt 
động, thương lái quay về Trung Quốc ăn 
Tết. Bên cạnh đó, dịch bùng phát trở lại 
khiến việc tiêu thụ mặt hàng này tại thị 
trường Trung Quốc rất chậm, một số xe 
hàng đang ùn ứ tại cửa khẩu phía Trung 
Quốc vì thiếu tài xế chở đi phân phối. "Dịch 
Covid-19 gây suy thoái kinh tế toàn cầu, 
riêng tại thị trường Trung Quốc, khách hàng 
không mua thanh long loại 1 nữa mà mua 
loại 2, loại 3 để tiết kiệm chi phí" - ông Thịnh 
thông tin. 

Cũng do thị trường có nhiều diễn biến bất 
lợi, giá thanh long tại Long An rớt xuống còn 
khoảng 10.000 đồng/kg (loại 3), 12.000 
đồng/kg (loại 2) và trên 20.000 đồng/kg (loại 
1). Cũng vì hàng tuyển loại 1 khó tiêu thụ, 
nhiều thương lái ép giá thanh long loại 1 
xuống gần bằng giá loại 2. "Mọi năm, khi 
chưa xảy ra dịch, sản lượng thanh long vụ 
Tết và sau Tết lên đến 40.000 - 50.000 tấn 
nhưng năm nay tình hình dịch bệnh phức 
tạp, sức tiêu thụ kém nên 10.000 tấn đã là 
nhiều. Từ nhiều tháng nay, hiệp hội đã 
khuyến cáo bà con hạn chế chong đèn canh 
tác thanh long trái vụ, theo dõi sát tình hình 
dịch và chuyển sang trồng thanh long hướng 
hữu cơ để tạo đầu ra ổn định" - ông Thịnh 
nói thêm. 

Hợp Phố - Thanh Nhân // 
https://nld.com.vn.- 2021 (ngày 2 tháng 2) 

https://nld.com.vn/kinh-te/gia-thanh-long-
lao-doc-20210201222450389.htm 

https://nld.com.vn/kinh-te/gia-thanh-long-lao-doc-20210201222450389.htm
https://nld.com.vn/kinh-te/gia-thanh-long-lao-doc-20210201222450389.htm
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GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG THIẾU NƯỚC SINH HOẠT 
TẠI BÌNH THUẬN  

ình Thuận thuộc vùng khô hạn nhất 
nước nên vào mùa khô thường xảy ra 
tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Do 

đó, tỉnh cần giải pháp lâu dài để giải quyết 
dứt điểm. 

1. Nhiều nơi nguy cơ thiếu nước sinh 
hoạt 

Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh 
môi trường nông thôn tỉnh  Bình Thuận, căn 
cứ báo cáo các địa phương, mùa khô năm 
2021 trên địa bàn có nguy cơ 67 xã, phường, 
thị trấn xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt 
cục bộ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến đời sống 
sinh hoạt của 41.571 hộ/160.523 nhân khẩu. 

Mùa khô 2021, tỉnh Bình Thuận có nguy cơ 67 xã, 
phường, thị trấn xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt 
cục bộ. Ảnh: KS. 

Trong đó tại huyện Bắc Bình có 8 xã; TP 
Phan Thiết có 4 xã, phường; huyện Hàm 
Thuận Nam có 6 xã; huyện Hàm Tân có 6 
xã, thị trấn; huyện Tánh Linh có 13 xã, thị 
trấn; huyện Đức Linh có 11 xã, thị trấn; TX 
La Gi đến có 4 xã, phường và huyện đảo 
Phú Quý có 2 xã. 

Ông Trần Văn Liêm, Giám đốc Trung tâm 
Nước sạch và VSMTNT tỉnh Bình Thuận cho 
biết, sở dĩ tỉnh Bình Thuận hay xảy ra hạn 
hán, thiếu nước sinh hoạt bởi tỉnh thuộc 
vùng khô hạn nhất cả nước. Trong khi đó 
44/63 công trình cấp nước (CTCN) nông 
thôn có quy mô công suất cấp nước nhỏ 
dưới 1.000 m3/ngày, chủ yếu phục vụ cho 
các khu dân cư trên địa bàn thôn, xã sử 
dụng. 

Không những thế các CTCN này lại chủ 
yếu khai thác từ nguồn nước dưới đất hoặc 
nguồn nước mặt trên sông suối nhỏ nên 
mức độ rủi ro và chịu tác động bất lợi của 
tình hình thời tiết rất cao. 

Hồ Tân Minh, huyện Hàm Thuận hiện nguồn nước 
cạn kiệt do mùa mưa 2020 lượng mưa thấp. Ảnh: KS. 

Đặc biệt, trong năm 2020, lượng mưa trên 
địa bàn phân bố không đều, chủ yếu tập 
trung ở phía Bắc tỉnh. Trong khi thời gian 
qua tình hình nắng hạn kéo dài trên địa bàn 
đã gây sụt giảm mực nước và lưu lượng 
nước dưới đất làm cho các giếng bị khô kiệt. 

Bên cạnh đó, tình trạng tranh giành, sử 
dụng nguồn nước thô phục vụ sản xuất nông 
nghiệp gây áp lực cho công tác quản lý, sử 
dụng nguồn nước thô đảm bảo duy trì hoạt 
động cho các CTCN. Nhất là vào các tháng 
cuối mùa khô một số khu vực do nguồn 
nước từ các công trình thủy lợi bị khan hiếm 
nên nhiều hộ sử dụng nguồn nước sạch để 
tưới thanh long gây thiếu hụt lượng nước 
cấp cho sinh hoạt đối với các hộ ở địa hình 
cao và xa nhà máy nước. 

2. Giải pháp khắc phục thiếu nước sinh 
hoạt   

Trước tình trạng nguy cơ thiếu nước sinh 
hoạt trong mùa khô 2021, Sở NN-PTNT tỉnh 
Bình Thuận đề nghị các Sở, ngành, cơ quan, 
đơn vị liên quan, tổ chức đoàn thể và UBND 
các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương 
triển khai thực hiện các giải pháp phòng, 
chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sinh 
hoạt, sản xuất nông nghiệp mùa khô năm 
2020-2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 
kế hoạch số 4971 và Chỉ thị số 02. 

 

B 
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Năm 2020 tỉnh Bình Thuận cũng xảy ra hạn hán, thiếu 
nước sinh hoạt cục bộ xảy ra nhiều nơi, chính quyền 
điều xe chở nước cấp cho dân. Ảnh: KS. 

Trong đó tập trung triển khai hoàn thành 
và đưa vào sử dụng 7 danh mục công trình 
đầu tư nâng cấp mở rộng CTCN, gồm: Nâng 
cấp mở rộng tuyến ống hệ thống nước Thiện 
Nghiệp (TP Phan Thiết); tuyến ống chuyển 
tải Tân Thắng - Sơn Mỹ (Hàm Tân); nâng 
cấp mở rộng Hệ thống nước Phan Tiến nối 
mạng tuyến ống xã Sông Lũy (Bắc Bình); 
cấp nước xã Tân Phúc, Tân Đức và cấp 
nước xã Tân Hà, Sông Phan (thuộc Hàm 
Tân); cấp nước xã Hàm Cường, Hàm Kiệm, 
Hàm Minh và nâng cấp Hệ thống cấp nước 
xã Tân Lập (thuộc Hàm Thuận Nam). 

Về giải pháp lâu dài, theo ông Liêm, để 
đảm bảo cung cấp nước sạch theo nhu cầu 
dân cư nông thôn giai đoạn 2021-2025, tỉnh 
cần nghiên cứu phương án đầu tư các 
CTCN có công suất từ 5.000 – 15.000 
m3/ngày nằm kế cận các công trình thủy lợi 
có quy mô lớn hoặc sông lớn. Như vậy, các 
CTCN mới đảm bảo có nguồn nước thô ổn 
định trong mùa khô hạn, giúp các nhà máy 
nước vận hành thường xuyên, liên tục, tránh 
bị gián đoạn, tạo điều kiện thuận lợi thực 
hiện công tác bảo đảm an toàn về chất 
lượng nguồn nước thô cấp cho các nhà máy 
nước. 

 “Tại huyện Bắc Bình tỉnh cần tập trung 
đầu tư CTCN sử dụng nguồn nước từ hồ 
Sông Lũy và hồ Cà Giây. Huyện Hàm Thuận 
Bắc cần đầu tư CTCN sử dụng nguồn nước 
từ hồ Suối Đá, hồ Sông Quao và hệ thống 
các hồ chủ động tiếp nguồn nước từ hồ 
Sông Quao. 

Các CTCN ở Bình Thuận đều có công suất nhỏ, trong 
khi nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao 
theo hàng năm. Ảnh: KS. 

Còn huyện Hàm Thuận Nam đầu tư 
CTCN sử dụng hồ sông Móng – Ka Pét. 
Hàm Tân đầu tư CTCN sử dụng hồ sông 
Dinh 3 và đập dâng Cô Kiều. Huyện Tánh 
Linh đầu tư CTCN sử dụng đập dâng Tà 
Pao. Đức Linh đầu tư CTCN sử dụng sông 
La Ngà...”, ông Liêm nói và cho biết thêm, để 
đầu tư các CTCN trên nguồn vốn rất lớn, do 
đó cần quan tâm hỗ trợ các Bộ, ngành Trung 
ương để việc cấp nước sinh hoạt cho vùng 
nông thôn được bền vững. 

Theo Trung tâm Nước sạch và VSMTNT 
Bình Thuận, những năm gầy đây đời sống 
của người dân vùng nông thôn trong tỉnh 
ngày càng cải thiện nên nhu cầu sử dụng 
nước sạch phục vụ sinh hoạt từ các CTCN 
không ngừng tăng lên, bình quân từ 12-15 
%/năm. Trong khi giai đoạn 2016 -2020, 
tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, 
vốn Trung ương hỗ trợ, viện trợ quốc tế và 
các nguồn vốn khác chỉ đạt tỉ lệ khoảng 36% 
so với nhu cầu vốn theo quy hoạch tổng thể 
cấp nước nông thôn đến năm 2020 đã được 
UBND tỉnh phê duyệt. Từ đó dẫn tới nhiều 
nhà máy nước phải vận hành quá tải so với 
công suất thiết kế, có trường hợp vượt gần 
gấp đôi công suất thiết kế song vẫn không 
đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng thực tế của 
nhân dân trong mùa khô, gây nên tình trạng 
thiếu nước cục bộ. 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2021 
(ngày 5 tháng 2) 

https://nongnghiep.vn/giai-phap-giai-
quyet-tinh-trang-thieu-nuoc-sinh-hoat-tai-

binh-thuan-d283357.html

 

https://nongnghiep.vn/giai-phap-giai-quyet-tinh-trang-thieu-nuoc-sinh-hoat-tai-binh-thuan-d283357.html
https://nongnghiep.vn/giai-phap-giai-quyet-tinh-trang-thieu-nuoc-sinh-hoat-tai-binh-thuan-d283357.html
https://nongnghiep.vn/giai-phap-giai-quyet-tinh-trang-thieu-nuoc-sinh-hoat-tai-binh-thuan-d283357.html
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BÌNH THUẬN: HỌC SINH CÁC CẤP ĐƯỢC KÉO DÀI THỜI GIAN NGHỈ TẾT 
ĐỂ PHÒNG DỊCH COVID-19 

ặc dù trong nhiều tháng qua, tỉnh 
Bình Thuận chưa ghi nhận thêm ca 
mắc Covid-19 mới, nhưng để đảm 

bảo công tác phòng chống dịch, địa phương 
này tiếp tục cho học sinh các cấp được kéo 
dài thời gian nghỉ tết.  

Trưa 15-2, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn 
bản đồng ý cho trẻ em trong các cơ sở giáo 
dục mầm non, học sinh, sinh viên, học viên 
trên địa bàn tỉnh tiếp tục ngừng đến trường 
để đảm bảo công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 đến hết ngày 21-2. Học sinh các 
cấp trên toàn địa bàn sẽ bắt đầu đi học lại từ 
ngày 22-2. 

UBND tỉnh Bình Thuận giao Giám đốc Sở 
GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào 
tạo trên địa bàn tỉnh triển khai các phương 
thức dạy học phù hợp; đồng thời, tiếp tục 
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh 
và hướng dẫn của ngành y tế về phòng, 
chống dịch Covid-19. 

Trước đó, cùng ngày, ông Phan Đoàn 
Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận 
đã ký tờ trình điều chỉnh thời điểm đi học sau 
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng 
chống dịch Covid-19. 

 

Học sinh các cấp ở Bình Thuận tiếp tục nghỉ học đến 
hết ngày 21-2 

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình 
Thuận chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc 
Covid-19 trong cộng đồng, nhưng nguy cơ 
bùng phát dịch sẽ cao hơn khi trẻ mầm non, 
học sinh, sinh viên đi học trở lại sau thời gian 
nghỉ tết. 

Do vậy, nếu tình hình dịch bệnh không có 
diễn biến phức tạp hơn, trẻ mầm non, học 
sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục ở 
nhà phòng chống dịch Covid-19 cho đến hết 
ngày 21-2 (mùng 10 tháng Giêng) và bắt đầu 
đi học trở lại vào ngày 22-2. 

Nguyễn Tiến // 
https://www.sggp.org.vn.- 2021 

 (ngày 15 tháng 2) 

https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-hoc-
sinh-cac-cap-duoc-keo-dai-thoi-gian-nghi-

tet-de-phong-dich-covid19-714137.html

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

HỘI LHPN HÀM THUẬN NAM (BÌNH THUẬN): QUẢN LÝ TỐT NGUỒN VAY 
LÀM ĐÒN BẨY GIÚP HỌC VIÊN THOÁT NGHÈO. 

hững năm qua, Hội LHPN huyện 
Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) luôn 
phối hợp với ngân hàng chính sách 

xã hội (NHCSXH), tạo điều kiện cho nhiều 
chị em phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia 
đình. 

Phát triển kinh tế từ vốn vay 
Chị Nguyễn Thị Tuyết, khu phố Nam 

Thành (thị trấn Hàm Thuân Nam, Bình 
Thuận) trước kia nằm trong diện khó khăn. 
Từ khi tiếp cận được nguồn vốn vay của 
NHCSXH chị đã vực dậy kinh tế gia đình. 

Giờ đây, chị Tuyết còn là tổ trưởng tổ vay 
vốn tiết kiệm với 60 thành viên. 

Chị Tuyết cho hay, trước khi được bay 
vốn của NHCHXH là thời kỳ khó khăn nhất 
của gia đình. Chồng chị làm nghề thợ mộc 
nên thu nhập không ổn định, hai người con 
của chị đang tuổi ăn tuổi học, chị đi buôn bán 
nhưng cũng thiếu trước hụt sau. Năm 2010, 
chị tiếp cận nguồn vốn vay để làm công trình 
nước sạch và được vay 12 triệu đồng để đầu 
tư trồng cây thanh long. Đến nay, gia đình 

M 
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chị đã hoàn tất trả nợ cả 2 nguồn vay và hỗ 
trợ ngược lại cho các hội viên khác. 

Chị Tuyết phấn khởi: “Lúc trước nhờ làm 
bên chi hội phụ nữ nên tôi cũng được tiếp 
cận với các nguồn vốn vay. Từ đó mà gia 
đình tôi có con đường làm ăn mới. với nguồn 
vốn vay này thì thời gian trả nợ chứ không 
lo trả gấp. Nhìn chung nguồn vốn vay đã 
giúp cho gia đình tôi rất nhiều”. 

Bà Phạm Thị Thơm là hội viên Chi hội phụ 
nữ khu phố Lập Bình, thị trấn Thuận Nam. 
Năm 2016, hoàn cảnh gia đình bà rất khó 
khăn, một mình bà phải nuôi hai cháu nhỏ. 
Người con dâu bỏ đi không tin tức. người 
con trai bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ, sức 
khỏa yếu lại không có nghề nghiệp ổn định. 
Vào cuối năm 2016, gia đình bà được tạo 
điều kiện vay vốn tại NHCSXH huyện Hàm 
Thuận Nam, chương trình cho vay hộ 
nghèo. Với 25 triệu đồng được vay từ 
NHCSXH, bà Thơm đã mua được 2 con bò 
cái, trồng rau sạch để phát triển kinh tế gia 
đình. Sau 3 năm, bà đã có đàn bò 4 con, bà 
Thơm đã bán 2 con để trả nợ cho NHCSXH 
huyện. Bà tiếp tục mạnh dạn vay lại 30 triệu 
đồng để đầu tư trồng thanh long. Hiện gia 
đình bà Thơm đã ổn định, 2 cháu được đến 
trường, kinh tế cũng ổn định hơn. 

Còn rất nhiều hội viên phụ nữ đã được 
tiếp cận với nguồn vay vốn tư NHCSXH để 
phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. 

Tích cực quản lý vốn 
Tính đến hết năm 2020 toàn huyện dư nợ 

281,8 tỷ, trong đó, Hội LHPN huyện quản lý, 
136,6 tỷ với 107 tổ tiết kiệm (chiếm 48,5%), 
nợ quá hạn là 258 triệu đồng (tỉ lệ 0,19). Hầu 
hết các hộ vay đã sử dụng vốn đúng mục 
đích. Hội LHPN huyện đôn đốc trả gốc, lãi 
theo đúng thời gian quy định tại các điểm 
giao dịch. Để đảm bảo nguồn vốn ưu đãi đến 
đúng đối tượng phụ nữa nghèo, cận nghèo 
có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế, Hội 
LHPN huyện và tổ chức Hội cơ sở đã tập 
trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước về tín 
dụng chính sách xã hội, quy định của ngân 
hàng về cho vay. 

Thông qua hoạt động vay vốn, cán bộ, hội 
viên phụ nữ còn  được nâng cao kiến thức , 
kinh nghiệm về quản lý và điều hành vốn 
vay. Đồng thời, tạo thêm sự sự gắn bó giữa 
phụ nữ nghèo với các cấp Hội, nâng cao ý 
thức trách nhiệm với bản thân và gia đình, 
mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm. 

 
Phạm Thương 

Phụ nữ Việt Nam.- 2021.- Số 23  
(ngày 22 tháng 2).- Tr.2 

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

LẬP CHỐT PHÒNG DỊCH COVID-19 TẠI GA PHAN THIẾT 

ình Thuận lập chốt đo thân nhiệt, 
hướng dẫn khai báo y tế cho du khách 
tại Ga Phan Thiết. Tỉnh này cũng ra 

thông báo cho học sinh nghỉ Tết Tân Sửu từ 
ngày 3/2. 

Chốt kiểm soát Covid-19 tại Ga Phan Thiết. Ảnh: 
CDC Bình Thuận 

Ngày 2/2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
Lê Tuấn Phong có công văn về việc tiếp tục 
triển khai các biện pháp cấp bách phòng 
chống dịch Covid-19. 

Chủ tịch Bình Thuận yêu cầu các cấp, 
ngành, địa phương thực hiện nghiêm công 
tác phòng chống dịch Covid-19, kiểm soát 
chặt, khóa các nguồn lây nhiễm, nguy cơ lây 
nhiễm từ bên ngoài. 

Bình Thuận cũng có thông báo cho học 
sinh trên địa bàn nghỉ Tết Tân Sửu từ ngày 
3/2; tạm dừng tổ chức hội nghị, hội chợ, các 
nghi lễ tôn giáo, sự kiện tập trung đông 
người không cần thiết. 

Song song với công tác phòng chống 
dịch, ông Lê Tuấn Phong yêu cầu các 

B 
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ngành, địa phương thực hiện mục tiêu kép, 
vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế; ưu 
tiên đảm bảo sức khỏe, người dân đón Tết 
Tân Sửu an toàn. 

Ngày 2/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Bình Thuận triển khai tổ kiểm tra y tế 
phòng chống Covid-19 tại Ga Phan Thiết, 
hướng dẫn du khách sát khuẩn, đeo khẩu 
trang và khai báo y tế. 

Bình Thuận có 113 trường hợp về từ các 
vùng có dịch. Trong đó, 3 trường hợp được 
cách ly tập trung và 110 trường hợp cách ly 
tại nhà. Số mẫu xét nghiệm từ 16h ngày 1/2 

đến 16h ngày 2/2 là 79 mẫu, tất cả có kết 
quả âm tính với SARS-CoV-2.  

Ngành y tế tiếp tục rà soát, nắm danh 
sách số sinh viên đang học tập tại Đại học 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, và người về 
từ các vùng có dịch để tiến hành kiểm soát 
y tế.  

Huỳnh Hải // https://zingnews.vn.- 2021 
(ngày 2 tháng 2) 

https://zingnews.vn/lap-chot-phong-dich-
covid-19-tai-ga-phan-thiet-

post1180076.html 

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

THANH LONG BẤT NGỜ TĂNG GIÁ MẠNH 

iá thanh long những ngày đầu năm 
mới bất ngờ tăng giá mạnh, dao 
động từ 15-20 ngàn đồng/kg. 

Ông Nguyễn Tánh, một nông dân trồng 
thanh long ở thôn 5, xã Hàm Liêm (Hàm 
Thuận Bắc) cho biết, những ngày đầu năm 
mới giá thanh long trên địa bàn được các 
thương lái thu mua với giá rất cao, từ 15-20 
ngàn đồng/kg (tùy loại). 

Trong khi lứa thanh long trước Tết được 
kỳ vọng nhất trong năm vì theo quy luật rất 
hút hàng,, thì hầu hết nông dân thu hoạch 
bán với giá thấp, trung bình chỉ 5-6 ngàn 
đồng/kg nên thua lỗ nặng. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ít còn vườn có 

thanh long chín để thu hoạch. Ảnh: KH. 

Gia đình ông Tánh có 350 trụ thanh long 
áp dụng chong đèn cho thu hoạch sản lượng 
khoảng 3 tấn vào ngày 20 tháng Chạp 
nhưng cũng chỉ bán với giá 5 ngàn đồng/kg, 

trong khi để có lãi giá thanh long phải trên 10 
nghìn đồng/kg. 

Theo ông Tánh, bây giờ quy luật tiêu thụ 
thanh long khó lường, nông dân khó đoán 
để sản xuất bán được giá cao như trước 
đây. Vì vậy dù giá thanh long hiện được 
thương lái thu mua ở mức cao nhưng đa số 
nông dân không còn hàng xuất bán đúng dịp 
này. 

Cùng quan điểm ông Tánh, chị Nguyễn 
Thị Hạnh, ở thôn 6, xã Hàm Chính (Hàm 
Thuận Bắc) cũng cho rằng, lứa sau Tết ít có 
vườn còn thanh long chín để bán, trong khi 
năm ngoái thời điểm này còn khá nhiều 
thanh long. May mắn cho gia đình chị có 450 
trụ nhờ chia nhiều đợt chong đèn, thì đợt này 
có 150 trụ cho trái chín thu hoạch với sản 
lượng gần 2 tấn. 

“Do lứa thanh long này trái nhỏ nên 
thương lái chỉ mua 15 ngàn đồng/kg, song 
gia đình cũng kiếm gần 30 triệu đồng nên rất 
phấn khởi và có động lực sản xuất cho lứa 
thanh long tiếp theo”, chị Hạnh chia sẻ. 

Bình Thuận là “thủ phủ” thanh long của cả 
nước, với diện tích lên đến hơn 30.000 ha, 
sản lượng khoảng 600 ngàn tấn/năm. Hiện 
thanh long Bình Thuận chủ yếu được thị 
trường Trung Quốc tiêu thụ chính. 

Theo Sở Công thương Bình Thuận, sở dĩ 
khoảng giữa tháng 1/2021, giá thanh long 
trên địa bàn ở mức thấp, dao động từ 5.000 
– 7.000 đồng/kg (loại xô), đến cuối tháng giá 
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tiếp tục giảm còn 2.000 – 5.000 đồng/kg (loại 
xô), bởi do tình hình tiêu thụ tại các chợ biên 
giới chậm và nhu cầu tiêu dùng thấp. Bên 
cạnh đó phía Trung Quốc vẫn đang tiến 
hành song song với các biện pháp phòng 
chống dịch Covid-19. 

Ngoài ra, Trung Quốc còn nâng cao hàng 
rào về kiểm dịch thực vật, quy định ngày 
càng khắt khe hơn, trong đó, có yêu cầu phải 
có chứng nhận vùng trồng. Từ đó, các 
doanh nghiệp từ phía Trung Quốc cũng đặt 
hàng thanh long ít đi. 

Hiện các doanh nghiệp nhận nhiều đơn đặt hàng 
thanh long từ phía Trung Quốc nên đẩy mạnh thu 
mua. Ảnh: KS. 

Tuy nhiên theo ông Biện Tấn Tài, Phó 
giám đốc Sở Công thương Bình Thuận, từ 
đầu tháng 2/2021, nhu cầu tiêu dùng từ phía 
Trung Quốc tăng cao, thanh long lại khan 
hiếm nên giá nhích dần lên từ 9.000 - 11.000 
đồng/kg (loại xô). Và, những ngày cận Tết 
đến nay, giá thanh long ở mức 15.000 – 
20.000 đồng/kg. 

Về phía các doanh nghiệp thu mua thanh 
long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũng xác 
nhận, đầu năm các doanh nghiệp nhận 
nhiều đơn đặt hàng thanh long từ phía Trung 
Quốc với giá cả thu mua tương đối cao. 

Nguyên nhân do hàng hóa bên phía 
Trung Quốc hiện khan hiếm, cộng với 
đường sá vận chuyển rất thông thoáng và 
các cửa khẩu đều cho qua hàng hóa thông 
qua. 

Bà Phạm Thị Xinh, Giám đốc Công ty 
TNHH XNK Nông sản Nguyên Thuận, một 
đơn vị chuyên thu mua thanh long xuất sang 
thị trường Trung Quốc, cho hay việc giá 
thanh long tăng mạnh rất thuận lợi cho các 
doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua cũng như 
giúp người trồng thanh long có thu nhập. 

Tuy nhiên thanh long chín thời điểm này 
rất ít và không dồi dào cho các doanh nghiệp 
xuất khẩu. Như doanh nghiệp của chị Xinh 
hoạt động thu mua thanh long vào mùng 4 
Tết xong đã đứt hàng. Doanh nghiệp nghỉ 
đến mùng 8 Tết mới hoạt động trở lại nhưng 
hiện thanh long được đơn vị thu mua cũng 
không đáng kể. 

Cũng theo các doanh nghiệp thu mua 
thanh long, trong thời gian tới giá thanh long 
có giữ ở mức ổn định như hiện nay thì còn 
lệ thuộc vào thị trường, không dự đoán 
được. Hiện nay các doanh nghiệp thu mua 
thanh long chỉ nhận các đơn đặt hàng từ 
phía Trung Quốc trong thời gian ngắn, cụ thể 
vài ngày họ đặt vài container, rồi sau đó đặt 
tiếp theo, chứ không ký hợp đồng theo từng 
tháng, từng năm… 

Theo Sở Công thương Bình Thuận, trong 
tháng 1/2021, kim ngạch xuất khẩu thanh 
long chính ngạch trên địa bàn tỉnh được 608 
tấn với giá trị 693.500 USD, giảm 12,86% về 
giá trị và giảm 17,66% về lượng so với cùng 
kỳ năm 2020. Ngoài các cặp cửa khẩu: Tân 
Thanh - Pò Chài, Cốc Nam - Lũng Vài, Pò 
Nhùng - Dầu Ái và Na Hình - Kéo Ái nghỉ Tết 
từ 12-17/2/2021 (tức là từ 30 tết đến hết 
mùng 6 tết), các cửa khẩu khác trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà 
Giang được thực hiện thông quan song song 
với các biện pháp phòng chống dịch bệnh 
Covid-19. 

 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2021 
(ngày 20 tháng 2) 

 https://nongnghiep.vn/thanh-long-bat-
ngo-tang-gia-manh-d284320.html 

 

 

 

https://nongnghiep.vn/thanh-long-bat-ngo-tang-gia-manh-d284320.html
https://nongnghiep.vn/thanh-long-bat-ngo-tang-gia-manh-d284320.html
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VỢ CHỒNG NGHÈO MẮC BỆNH THẬN 

hị Nguyễn Thị Nhất (41 tuổi, ảnh) ngụ 
thôn Bình Minh, xã Phan Hòa, huyện 
Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, phát hiện 

bị sỏi thận nặng cách đây 2 năm. Chị điều trị 
tại Bệnh viện Bình Dân (TPHCM), đã qua 6 
lần mổ với chi phí trên 70 triệu đồng. Gia 
đình không còn khả năng chi trả tiền thuốc 
men và chi phí những ca mổ tiếp theo, trong 
khi vẫn còn nợ viện phí hơn 20 triệu đồng.  

 

Bước đường cùng, chị Nhất đành bỏ 
ngang, về quê tự uống thuốc. Khó khăn 
chồng chất khó khăn khi chồng chị là anh 
Thổ Duy Linh (43 tuổi) cũng mắc bệnh thận. 
Anh chị không có tài sản gì đáng giá, chỉ 
dựng tạm căn chòi trên núi để có nơi che 

nắng che mưa. Anh chị sinh được 1 người 
con nhưng bị dị tật bẩm sinh, cháu đã qua 
đời cách đây hơn một năm. 

Từ khi chị Nhất phát bệnh, gánh nặng 
càng đè lên vai anh Linh, khi vừa lo trang trải 
cuộc sống, vừa lo tiền viện phí cho vợ; bệnh 
của mình, anh không dám nghĩ tới. Anh Thổ 
Duy Linh buồn rầu: “Tôi làm thuê làm mướn 
khắp nơi, thu nhập chỉ đắp đổi qua ngày, 
trong nhà không còn gì để bán. Không có 
bảo hiểm y tế nên mỗi lần vào TPHCM thăm 
khám, chi phí cả chục triệu đồng, tôi chỉ 
mong có một phép màu đến với gia đình 
tôi!”. 

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải 
Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, 
Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài 
khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng - 
310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh 
TPHCM. Nội dung: HCCG 21-08. 

Văn Dĩ // https://www.sggp.org.vn.- 2021 
(ngày 5 tháng 2) 

https://www.sggp.org.vn/vo-chong-
ngheo-mac-benh-than-712654.html 

 

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

BÌNH THUẬN: CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀO CUỘC CHỐNG KHAI THÁC 
HẢI SẢN TRÁI PHÉP  

ể gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu 
(EC), cả hệ thống chính trị tỉnh Bình 
Thuận đã vào cuộc quyết liệt triển 

khai các giải pháp chống khai thác hải sản 
trái phép. 

1. Quyết liệt chống khai thác trái phép 

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó giám đốc 
Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết, từ cuối 
năm 2017 đến nay, cả hệ thống chính trị của 
tỉnh đã vào cuộc triển khai các biện pháp 
chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không 
báo cáo và không theo quy định (IUU), ngăn 
chặn tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh vi 
phạm vùng biển nước ngoài theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-PTNT, 
Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

Thời gian qua, tỉnh Bình Thuận vào cuộc quyết liệt 
chống khai bất hợp pháp IUU. Ảnh: KH. 

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều 
văn bản yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo 
chống khai thác IUU tỉnh (Sở NN-PTNT) 

C 

Đ 

https://www.sggp.org.vn/vo-chong-ngheo-mac-benh-than-712654.html
https://www.sggp.org.vn/vo-chong-ngheo-mac-benh-than-712654.html
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phối hợp các Sở, ngành, địa phương theo 
dõi, khẩn trương tổ chức khắc phục những 
hạn chế, thiếu sót theo ý kiến của Đoàn công 
tác Bộ NN-PTNT qua 2 đợt kiểm tra công tác 
chống khai thác IUU tại Bình Thuận năm 
2019. 

Trong đó có việc thực hiện nghiêm túc 
việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 
tàu cá, thực hiện các quy trình xử lý thông 
tin giám sát hành trình tàu cá và hoàn thiện 
số liệu tàu cá trên Vnfishbase... 

Kết quả, tỉnh Bình Thuận đã từng bước 
ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và 
ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước 
ngoài. Đặc biệt, từ tháng 7/2019 đến nay, 
tàu cá Bình Thuận không bị nước ngoài bắt 
giữ, xử lý. 

Hiện nay hàng ngàn tàu cá Bình Thuận đã láp đặt 

thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: KS. 

Về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình 
(VMS) trên tàu cá được các chủ tàu quan 
tâm. Đến nay, toàn tỉnh có 1.790/1.927 tàu 
cá (đạt 93%) có chiều dài lớn nhất từ 15 m 
trở lên đã lắp đặt VMS. Trong đó 35/35 tàu 
cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên đang 
hoạt động đã thực hiện lắp đặt thiết bị này. 

Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá tỉnh đã 
được đầu tư trang bị cơ bản đặt tại Chi cục 
Thủy sản. Cũng như đã hình thành 3 Trạm 
dữ liệu tại 3 Văn phòng Đại diện kiểm soát 
nghề cá tại các cảng cá và bước đầu đã vận 
hành phục vụ có hiệu quả đa mục tiêu quản 
lý tàu cá. Các lực lượng chức năng thông 
qua Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá đã 
phát hiện, cảnh báo và gọi quay về hàng 
chục trường hợp tàu cá có nguy cơ vượt 
ranh giới vùng biển Việt Nam. 

Ngoài ra trong năm 2020, tỉnh cũng đã xử 
lý 438 vụ vi phạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, 
trong đó có 161 trường hợp tàu cá ngoài 

tỉnh; tước quyền10 giấy phép sử dụng khai 
thác thủy sản có thời hạn; tước quyền sử 
dụng 15 chứng chỉ thuyền trưởng có thời 
hạn và tịch thu 162 kích điện, 9 đụt lưới, 9 
ngư cụ cấm… 

2. Kiên quyết không để tàu cá vi phạm 
vùng biển nước ngoài 

Bên cạnh những kết quả tích cực như 
trên, song ông Chiến nhìn nhận công tác 
phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh 
cũng còn nhiều hạn chế, khó khăn. 

Cụ thể, mặc dù tình trạng tàu cá và ngư 
dân vi phạm vùng biển nước ngoài bước 
đầu được ngăn chặn, song vẫn còn tiềm ẩn 
nguy cơ, nếu không có các biện pháp quản 
lý, kiểm soát chặt chẽ. Trong đó, đáng chú ý 
là nhóm tàu cá khai thác xa bờ thường 
xuyên lưu trú, xuất bến ngoài tỉnh và các tàu 
cá hoạt động trên vùng ranh giới biển Việt 
Nam bị mất kết nối thiết bị VMS với Trung 
tâm giám sát tàu cá. 

Bên cạnh đó, việc lắp đặt thiết bị giám sát 
hành trình trên tàu cá trong tỉnh tuy triển khai 
rất quyết liệt, đã đạt 93% tổng số tàu cá cần 
lắp đặt nhưng vẫn chưa hoàn thành 100% 
theo lộ trình Chính phủ quy định, trong đó 
nhiều chủ tàu thực sự khó khăn về tài chính. 

Các hành vi vi phạm khai thác IUU theo 
Luật Thủy sản 2017 trên địa bàn tỉnh còn khá 
phổ biến, đặc biệt là tình trạng ngư dân 
không ghi, không nộp nhật ký khai thác, báo 
cáo khai thác, không khai báo khi ra vào 
cảng cá… 

Công tác thực thi pháp luật về quản lý tàu 
cá, kiểm soát tàu cá xuất bến, nhập bến, 
khai báo sản lượng, truy xuất nguồn gốc 
nguyên liệu thủy sản khai thác còn hạn chế. 
Cũng như xử lý vi phạm khai thác bất hợp 
pháp tuy có chuyển biến nhưng chưa thực 
sự quyết liệt, có trường hợp còn nương nhẹ, 
thiếu tính răn đe, ảnh hưởng đến hiệu lực, 
hiệu quả chống khai thác trái phép trên địa 
bàn. 

Ngoài ra, hạ tầng một số cảng cá xuống 
cấp; bộ máy, nhân lực quản lý tại một số 
cảng cá chưa đáp ứng yêu cầu; kinh phí còn 
hạn hẹp đã ảnh hưởng làm hạn chế hiệu quả 
phòng, chống khai thác trái phép. 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 02 năm 2021                                                      -66- 
 

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

Các tàu đánh bắt xa bờ ở Bình Thuận hiện cũng quyết 
tâm không xâm phạm vùng biển nước ngoài để gỡ 
thẻ vàng của EC. Ảnh: MH. 

Do đó, theo ông Chiến, nhiệm vụ, giải 
pháp thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện 
đồng bộ các giải pháp, nỗ lực tối đa và kiên 
quyết không để xảy ra bất kỳ tàu cá và ngư 
dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước 
ngoài. Đối với các tàu cá từng vi phạm vùng 
biển nước, tàu cá thường xuyên hoạt động, 
xuất bến ngoài tỉnh, tàu cá mất kết nối VMS 
khi hoạt động trên vùng biển xa thì đưa vào 
diện giám sát đặc biệt để kiểm soát chặt chẽ 
100% từng chuyến biển. Đồng thời yêu cầu 
các chủ tàu ký cam kết không vi phạm vùng 
biển nước ngoài. Bên cạnh đó các lực lượng 
chức năng của tỉnh thực hiện tốt Quy chế 
phối hợp với các tỉnh, với lực lượng Cảnh 
sát biển, Hải quân trong kiểm soát, phát 
hiện, ngăn chặn kịp thời, không để vi phạm 

khai thác bất hợp pháp vùng biển nước 
ngoài. 

Đồng thời thực hiện khẩn trương, kiên 
quyết, hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám 
sát hành trình trên tàu cá. Chỉ đạo lực lượng 
kiểm ngư, biên phòng tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát kiên quyết không cho xuất bến 
hành nghề khi chưa lắp đặt thiết bị VMS 
hoặc đã lắp đặt nhưng không có tín hiệu trên 
hệ thống giám sát tàu cá; cảnh cáo và xử lý 
nghiêm theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP 
đối với chủ tàu cá vi phạm.  

Cũng như tiếp tục thực hiện nghiêm túc 
hoạt động tại cảng cá; khắc phục triệt để các 
hạn chế, thiếu sót, sai lỗi, đảm bảo chặt chẽ 
về quy trình, minh bạch về số liệu. Tăng 
cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá trong việc 
tuân thủ khai báo khi ra vào cảng cá, ghi, nộp 
nhật ký khai thác, báo cáo khai thác theo quy 
định; giám sát chặt chẽ sản lượng thủy sản 
qua cảng; thực hiện nghiêm túc quy trình xác 
nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác… 

Kim Sơ - Minh Hậu // 
https://nongnghiep.vn.- 2021 

 (ngày 24 tháng 2) 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-ca-he-
thong-chinh-tri-vao-cuoc-chong-khai-thac-

hai-san-trai-phep-d284531.html

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

HÀNG NGHÌN LÁI XE DÍNH PHẠT VÌ "MẮT THẦN" GIÁM SÁT 
TRÊN QL1 QUA BÌNH THUẬN 

ệ thống camera trên QL1 qua Bình 
Thuận bắn tốc độ và phát hiện rõ vi 
phạm, nhận diện biển số xe cả vào 

ban đêm, hàng nghìn lái xe "dính" phạt. 

Anh V., một chủ xe ô tô ở Bình Dương, 
sau kỳ nghỉ Tết vi vu trên chiếc xe cưng rong 
ruổi khắp nơi, khi về đến nhà đã... nhận 
được thông báo vi phạm tốc độ trên tuyến 
QL1. Anh rất ngỡ ngàng! 

Anh V. cho biết xuất phát từ Bình Dương, 
chở gia đình về Thanh Hóa đón Tết. Ngày 
23/2, khi anh V. vào trở lại thì tá hỏa nhận 
được thông báo vi phạm qua đường bưu 
điện. 

“Camera giám sát quá nhạy, vào ban đêm 
mà đo được tốc độ và nhận diện biển số xe. 
Dịp Tết do vội về quê nên chạy quá tốc độ, 
nay nhận được thông báo vi phạm...”, anh V. 
cho hay. 

Hỏi "về tình huống này thì xử lý ra sao, 
anh V. gãi đầu gãi tai: "Tang chứng rành 
rành và sai phạm rành rành, chấp nhận nộp 
phạt chứ sao! Từ nay xin chừa, không qua 
mắt được "mắt thần" trên QL1 đâu". 

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh 
đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận 
cho biết, sau khi hệ thống camera giám sát 
trên QL1 đưa vào hoạt động đã xử phạt 
“nóng” và gửi hàng trăm thông báo vi phạm 

H 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-ca-he-thong-chinh-tri-vao-cuoc-chong-khai-thac-hai-san-trai-phep-d284531.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-ca-he-thong-chinh-tri-vao-cuoc-chong-khai-thac-hai-san-trai-phep-d284531.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-ca-he-thong-chinh-tri-vao-cuoc-chong-khai-thac-hai-san-trai-phep-d284531.html
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đến người vi phạm ở các các tỉnh, thành. 
Các lỗi vi phạm chủ yếu là lỗi tốc độ, chạy 
sai làn đường… 

Theo lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh, chỉ tính 
riêng trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân 
Sửu 2021, lực lượng CSGT đã xử phạt 
"nóng” 73 tài xế vi phạm tốc độ thông qua hệ 
thống camera. 

Trên QL1 qua Bình Thuận có 37 vị trí lắp đặt camera 
giám sát giao thông. 

Cụ thể, đã xử phạt 18 tài xế xe khách, 6 
xe tải, 3 xe đầu kéo và 46 xe ô tô con vi phạm 
tốc độ và các lỗi khác. Từ dữ liệu hình ảnh 
Trung tâm camera đặt tại Phòng CSGT, các 
Tổ tuần tra căn cứ vào hình ảnh, thông tin, 
lỗi vi phạm đã dừng xe các xe trên và lập 
biên bản xử phạt. 

“Qua hệ thống camera từ dữ liệu hình 
ảnh, hàng ngày Trung tâm giám sát giao 
thông đã ký gửi thông báo đến địa chỉ chủ 
sở hữu ô tô, hơn 300 trường hợp vi phạm...”, 
vị lãnh đạo Phòng CSGT cho biết. 

Trước đó vào cuối tháng 1/2021, Cục 
CSGT đã bàn giao cho Công an tỉnh Bình 

Thuận quản lý hệ thống "mắt thần" giám sát 
giao thông. Camera được lắp đặt 37 vị trí 
trên đoạn đường QL1 dài gần 200 km qua 
địa bàn tỉnh. 

Các trường hợp vi phạm - camera sẽ lưu 
trữ thông tin, hình ảnh để “phạt nguội”. Các 
trường hợp vi phạm sau khi gửi thông báo 
theo địa chỉ đăng ký xe nếu không nộp phạt 
theo quy định, cơ quan chức năng sẽ 
chuyển dữ liệu qua Cục Đăng kiểm Việt Nam 
để có biện pháp chế tài. 

Ô tô bị phát hiện chạy quá tốc độ, đi sai làn đường 
trên QL1 sẽ hiện ngay biển số xe tại Trung tâm giám 
sát giao thông. 

Đây là hệ thống camera hiện đại, có độ 
phân giải cao, độ chính xác cao, hình ảnh 
đảm bảo các yếu tố pháp lý và nghiệp vụ làm 
căn cứ để xử lý hành vi vi phạm. 

Vĩnh Phú // https://www.atgt.vn/.- 2021 
(ngày 26 tháng 2) 

https://www.atgt.vn/hang-nghin-lai-xe-
dinh-phat-vi-mat-than-giam-sat-tren-ql1-

qua-binh-thuan-d497011.html

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

HỌC SINH CÁC CẤP Ở BÌNH THUẬN ĐƯỢC NGHỈ TẾT TỪ 3-2 

ình Thuận tạm dừng tổ chức các hội 

nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, nghi 

lễ tín ngưỡng tôn giáo lớn, vận động 

nhân dân tạm dừng tổ chức đám cưới.  

Chiều 2-2, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản gửi 

các ban ngành, địa phương trong tỉnh. 

Theo đó, để kiểm soát chặt chẽ, nhanh 

chóng, hiệu quả, không để phát sinh, lây lan 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh 

yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp 

tục huy động cả hệ thống chính trị thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. 

Cho phép trẻ mầm non, học sinh phổ 

thông, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục 

và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 

nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 3-2. 

Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa 

chống dịch vừa phát triển kinh tế, xem công 

tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ đặc biệt 

quan trọng hàng đầu, ưu tiên bảo vệ sức 

khỏe Nhân dân, bảo đảm cho Nhân dân đón 

B 

https://www.atgt.vn/hang-nghin-lai-xe-dinh-phat-vi-mat-than-giam-sat-tren-ql1-qua-binh-thuan-d497011.html
https://www.atgt.vn/hang-nghin-lai-xe-dinh-phat-vi-mat-than-giam-sat-tren-ql1-qua-binh-thuan-d497011.html
https://www.atgt.vn/hang-nghin-lai-xe-dinh-phat-vi-mat-than-giam-sat-tren-ql1-qua-binh-thuan-d497011.html
https://plo.vn/tags/IEzDqiBUdeG6pW4gUGhvbmc=/le-tuan-phong.html
https://plo.vn/tags/IFThur90IE5ndXnDqm4gxJDDoW4=/tet-nguyen-dan.html
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Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, vui 

tươi. 

Tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối 

không chủ quan, lơ là, xác định công tác 

phòng dịch là ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ, 

khóa chặt các nguồn lây nhiễm, nguy cơ lây 

bệnh từ bên ngoài theo phương châm: Làm 

nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng, quyết liệt, 

liên tục, thường xuyên hàng ngày, hàng giờ 

và ở tất cả các cấp, các ngành, nhất là cấp 

cơ sở và cấp huyện. 

Song song với việc kiểm soát nguồn lây 

nhiễm từ bên ngoài vào tỉnh, phải thực hiện 

đồng bộ, nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch trong tỉnh đảm bảo theo yêu cầu 

5K, gồm: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng 

cách - Không tụ tập – Khai báo y tế. 

Kiểm tra y tế hành khách xuống Ga Phan Thiết 

Tạm dừng tổ chức các hội nghị, hội thảo, 

hội chợ, triển lãm, nghi lễ tín ngưỡng tôn 

giáo lớn, sự kiện tập trung đông người 

không cần thiết; trường hợp cần thiết tổ 

chức thì phải đảm bảo các biện pháp an 

toàn, phòng, chống dịch theo quy định. 

Các cơ quan nhà nước không tổ chức tiệc 

liên hoan cuối năm; vận động nhân dân tạm 

dừng tổ chức đám cưới, trường hợp thực sự 

cần thiết phải tổ chức, phải hạn chế khách 

mời và thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của 

ngành y tế; vận động các tổ chức, doanh 

nghiệp, người dân không tổ chức tiệc với 

quy mô lớn. 

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở 

Y tế và các sở, ngành, địa phương rà soát, 

nắm danh sách số sinh viên đang học tập tại 

trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương và các vùng có dịch (thời gian và 

chuyến xe về tỉnh) để tiến hành kiểm soát y 

tế theo quy định. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố nắm chắc địa bàn, đặc biệt là số học 

sinh, sinh viên, người lao động từ xa về nghỉ 

Tết và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND tỉnh nếu lơ là, để dịch bệnh xảy ra trên 

địa bàn. 

Đối với các trường hợp đang cách ly tập 

trung và cách ly tại nhà, phải thực hiện 

nghiêm các quy định về cách ly y tế theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế; không để người 

không có phận sự đi vào khu cách ly tập 

trung, không để người đang cách ly tại nhà 

đi ra ngoài, tiếp xúc với người khác. Đối với 

những trường hợp không chấp hành phải xử 

lý ngay theo đúng quy định. 

Đối với các hoạt động Tết như đường 

hoa, chợ Tết, các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao phục vụ Tết… vẫn tổ chức 

nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng 

chống dịch COVID-19 như: Đeo khẩu trang, 

giữ khoảng cách, sát khuẩn… 

Riêng UBND thành phố Phan Thiết phải 

có phương án báo cáo từng nội dung về 

phòng, chống dịch trong các hoạt động phục 

vụ Tết, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống 

COVID-19 tỉnh (qua Sở Y tế để tham mưu) 

trước ngày 5-2 để xem xét, cho ý kiến. 

Về hoạt động bắn pháo hoa tầm thấp vào 

thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021: Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có văn 

bản chỉ đạo riêng. 

Sở Giao thông vận tải: Rà soát, nắm chắc 

các phương tiện vận tải hành khách công 

cộng, báo cáo danh sách hành khách hàng 

ngày cho Ban Chỉ đạo. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ 

đạo các phòng, ban liên quan và UBND các 

xã, phường, thị trấn thành lập các Tổ kiểm 

tra y tế cấp huyện và cấp xã để kiểm tra việc 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, 

nhất là những khu vực công cộng, siêu thị, 

cửa hàng, bưu điện…; yêu cầu thực hiện 

https://plo.vn/tags/IMSQ4bqhaSBI4buNYyBUaOG7pyBE4bqndSBN4buZdA==/dai-hoc-thu-dau-mot.html
https://plo.vn/tags/IENPVklELTE5/covid19.html
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nghiêm thông điệp 5K. Xử phạt nghiêm các 

trường hợp không mang khẩu trang tại nơi 

công cộng. 

Các Thành viên Ban Chỉ đạo được phân 

công theo dõi địa bàn tang cường kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện biện pháp phòng, 

chống dịch; chủ động xử lý hoặc tham mưu 

xử lý các tình huống phát sinh. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 

(ngày 2 tháng 2) 

https://plo.vn/xa-hoi/hoc-sinh-cac-cap-o-

binh-thuan-duoc-nghi-tet-tu-32-965377.html 

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

TỈNH BÌNH THUẬN: ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC KIỆN VÌ CÓ DẤU HIỆU 
LÀM TRÁI CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 

ự án Khu du lịch Hòn Lan, nay là 

Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng 

Thanh Long Bay (Gọi tắt là Dự án 

Thanh Long Bay), Chủ đầu tư là Công ty 

CP Trung Sơn Bắc (gọi tắt là Công ty 

Trung Sơn Bắc), trụ sở tại thông Văn Kê, 

xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, 

tỉnh Bình Thuận, với đối tác chiến lược là 

Công ty CP DKRA Việt Nam (gọi tắt là 

Công ty DKRA), trụ sở phường 10, quận 5, 

TP Hồ Chí Minh. Công ty DKRA khởi kiện, 

yêu cầu Công ty Trung Sơn Bắc trả lại hơn 

84,5 tỉ đồng tiền đặt cọc và bồi thường thiệt 

hại. Từ sự việc này, các chuyên gia 

khuyến cáo, khách hàng cảnh giác trước 

những dự án quảng cáo “có cánh” để tránh 

“tiền mất, tật mang”… 

Chưa có “1/500”, đã quảng cáo “nổ” 

tận mây xanh (!) 

Theo Quyết định số 3471/QĐ-UBND 

ngày 4/12/2015 của UBND tỉnh Bình 

Thuận, mục tiêu của Dự án Thanh Long 

Bay là kinh doanh dịch vụ du lịch, xây biệt 

thự bán và cho thuê theo vòng đời Dự án. 

Các hạng mục chính của Dự án được phê 

duyệt bao gồm: Khu nhà nghỉ liên kết, sân 

vườn, công viên cây xanh; khu motoray, 

đường đua xe đẹp, hồ bơi; khu văn nghệ 

ngoài trời; khu tắm bùn,… 

Ngày 22/1/2020, ông Trần Ngọc Diệp, 

Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam, kí 

Quyết định số 39/QĐ-UBND phê duyệt đồ 

án quy hoạch chi tiết xây dựng Tổ hợp du 

lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay có quy 

mô hơn 90ha. Tuy nhiên từ nhiều tháng 

trước đó, chủ đầu tư đã cho quảng cáo 

“nổ” ầm ầm Dự án Thanh Long Bay giống 

như một Dự án nhà ở hơn là du lịch, nghỉ 

dưỡng. Cụ thể: Dự án Thanh Long Bay 

quy mô hơn 120ha, bao gồm 47ha đất ở 

đô thị sở hữu lâu dài, 43ha đất du lịch, thời 

hạn sử dụng đất 50 năm, 30ha đất mặt 

biển,… có vị trí đắc địa với 6.000 căn hộ 

nằm trải dài trên bãi biển đẹp nhất Phan 

Thiết, cùng 500 phòng khách sạn 5 sao; 

1.000 căn nhà phố thương mại, 150 biệt 

thự,… 

Dưới đây là 4 trong nhiều quảng cáo về 

dự án trên: 

“Thanh Long Bay là ánh hoàng hôn 

tuyệt mĩ, nổi bật giữa khung cảnh nên thơ 

của biển trời Phan Thiết. Khi hoàng hôn 

buông xuống, Thanh Long Bay khoác lên 

mình chiếc áo dạ hội lộng lẫy…” 

“Vị trí Dự án Thanh Long Bay Phan 

Thiết tọa lạc mặt tiền dự án giáp đường DT 

719B, với lộ giới 42m tại xã Tân Thành, 

huyện Hàm Thuận Nam, tình Bình Thuận. 

Đây là một trong những bãi biển đẹp nhất 

Bình Thuận với dải bờ biển trong xanh, cát 

trắng mịn, bãi biển có độ thoải, dài và 

không có xoáy nước. 

“Thanh Long Bay là khu đô thị nghỉ 

dưỡng và thể thao biển đầu tiên hoàn toàn 

tiêu chuẩn 5 sao tại thủ phủ du lịch Bình 

D 

https://plo.vn/xa-hoi/hoc-sinh-cac-cap-o-binh-thuan-duoc-nghi-tet-tu-32-965377.html
https://plo.vn/xa-hoi/hoc-sinh-cac-cap-o-binh-thuan-duoc-nghi-tet-tu-32-965377.html
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Thuận. Vị trí “tâm điểm vàng tọa sơn 

hướng thủy” với đường cong uốn lượn 

như thân rồng long mạch, giữa thủ phủ du 

lịch mới Kê Gà. Dự án độc nhất ven biển 

được sở hữu lâu dài và sở hữu riêng biệt 

1,7km đường bờ biển. Từ đây, quý chủ 

nhân Thanh Long Bay có thể trải nghiệm 

trọn vẹn từ mỗi buổi hừng Đông đến ánh 

hoàng hôn lãng mạn trên vịnh biển Kê Gà. 

“Thanh Long Bay – độc bản Hawaii giữa 

thủ đô resort. Lấy cảm hứng từ vườn cây 

thanh long xanh ngút ngàn trên cát trắng 

và khát vọng vươn lên của con người Bình 

Thuận, Tổ hợp Du lịch – Giải trí – Nghỉ 

dưỡng và Thể thao biển quốc tế Thanh 

Long Bay ra đời với sứ mệnh trở thành địa 

danh giải trí nghỉ dưỡng đẳng cấp được 

ghi dấu trên bản đồ du lịch thế giới. Thanh 

Long Bay hướng đến một giá trị bền vững, 

kiến tạo một điểm đến mới cho cộng đồng 

tinh hoa tại Bình Thuận”,… 

Bị “tuýt còi” vẫn ung dung rao bán, 

có dấu hiệu được “chống lưng”? 

Mục đích quảng cáo “nổ” hơn pháo của 

chủ đầu tư là thể hiện chiêu trò dụ khách 

hàng mua bán bất động sản. Dù Dự án 

Thanh Long bay chủ đủ thủ tục pháp lí 

cũng như chưa đủ điều kiện kinh doanh 

quy định nhưng lại thoải mái rao bán công 

khai trên các trang mạng. Chính vì sự “bát 

nháo” này mà ngày 16/7/2019, ông Cao 

Sơn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng 

tỉnh Bình Thuận kí Văn bản số 2061/SXD-

QLN&PTĐT gửi Công ty TNHH (nay là 

Công ty Cổ phần) Trung Sơn Bắc, Chủ đầu 

tư dự án Thanh Long Bay, nêu rõ: “Qua 

theo dõi tiến độ thực hiện dự án cho thấy, 

Công ty Trung Sơn Bắc chưa hoàn chỉnh 

các thủ tục đầu tư liên quan đến dự án. 

Tuy nhiên, hiện nay có nhiều phản ánh của 

báo chí và trên mạng internet về việc chủ 

đầu tư và đơn vị phân phối thực hiện việc 

rao bán, chuyển nhượng bất động sản 

thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, 

đăng kí vị trí để thu tiền của người mua, 

trong khi các hình thức này không được 

quy định trong Luật Nhà ở, Luật Kinh 

doanh bất động sản và các quy định pháp 

luật có liên quan. Do đó, để hoạt động kinh 

doanh bất động sản thực hiện theo đúng 

quy định của pháp luật, Sở Xây dựng đề 

nghị Công ty Trung Sơn Bắc thực hiện một 

số nội dung sau: 

- Không thực hiện hoặc kí kết hợp 

đồng với đơn vị môi giới bất động sản để 

thực hiện các hoạt động giao dịch mua 

bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các 

hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng kí vị trí; 

đăng tải trên mạng internet các nội dung 

liên quan đến hoạt động giao dịch bất động 

sản tại Dự án khi chưa đủ điều kiện giao 

dịch. 

- Đề nghị Công ty Trung Sơn Bắc 

sớm hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư để đưa 

bất động sản vào kinh doanh theo quy 

định. 

Trong năm 2019, Sở Xây dựng sẽ tổ 

chức thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp 

luật kinh doanh bất động sản trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận; các tổ chức, cá nhân vi 

phạm các quy định pháp luật về kinh 

doanh bất động sản sẽ bị xử lí vi phạm 

theo quy định của pháp luật”. 

Văn bản của lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh 

Bình Thuận rõ ràng như thế, nhưng Công 

ty Trung Sơn Bắc vẫn phớt lờ, bất chấp 

pháp luật, ngang nhiên rao bán tiền tỉ mỗi 

căn hộ “trong mơ”, thu tiền (!?) 

(Còn nữa) 

Nhóm PVĐT //  
cao tuổi.- 2021.- Số 37 

 (ngày 20 tháng 2).- Tr.10 
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ẢNH VỆ TINH 
PHỤC VỤ BẢO VỆ RỪNG 

y ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa 

có văn bản về việc triển khai dự án 

“Ứng dụng công nghệ viễn thám sử 

dụng ảnh vệ tinh phục vụ việc quản lý, 

giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận. 

Hiện trường một vụ phá rừng ở Bình 

Thuận. Ảnh: TTXVN 

Theo đó, bắt đầu từ tháng 2/2021, dự án 

“Ứng dụng công nghệ viễn thám sử dụng 

ảnh vệ tinh phục vụ quản lý, giám sát tài 

nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” 

chính thức đi vào hoạt động. Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai 

cho Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ 

rừng, Hạt Kiểm lâm các huyện đưa vào 

theo dõi và định kỳ tổng hợp báo cáo diễn 

biến rừng trong thời gian 15 ngày/1 lần; 

vào ngày 2 và ngày 16 hàng tháng, hệ 

thống phần mềm tự động giải đoán ảnh vệ 

tinh Sentinel 2 mới nhất để phát hiện các 

điểm mất rừng. 

Khi phát hiện các điểm mất rừng, hệ 

thống sẽ tự động gửi email và tin nhắn 

cảnh báo mất rừng tới các cấp quản lý có 

liên quan. Thông tin gửi đi bao gồm cấp 

hành chính, tiểu khụ, khoảnh/lô, đối tượng 

rừng, chủ rừng, số lượng điểm và diện tích 

bị mất. Khi nhận tin cảnh báo, người quản 

lý đăng nhập vào hệ thống và xem vị trí 

điểm cảnh báo trên ảnh vệ tinh mới nhất 

để kiểm chứng tin cảnh báo và thực hiện 

chỉ đạo, điều hành. 

Riêng đối với cán bộ kiểm lâm địa bàn, 

sử dụng tài khoản được cấp để xem vị trí 

các điểm cảnh báo bản đồ và sử dụng file 

bản đồ hệ thống gửi qua thư ra ngoài hiện 

trường điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ 

việc, thu thập dữ liệu, thông tin, cập nhật 

vào phần mềm. Dữ liệu sau khi cập nhật 

được truyền về trung tâm dữ liệu tại Chi 

cục Kiểm lâm để có hướng xử lý kịp thời, 

triệt để. 

Để triển khai hiệu quả dự án, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Thuận giao Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi 

cục Kiểm lâm thường xuyên bảo dưỡng, 

duy trì và vận hành phần mềm một cách 

hiệu quả. 

Trong quá trình vận hành, nếu tốc độ 

đường truyền và hoạt động của máy chủ 

không đảm bảo phải báo cáo kịp thời để 

xem xét, giải quyết. Đồng thời, nghiên cứu 

ban hành Sổ tay giám sát hành trình hoạt 

động của lực lượng chuyên trách bảo vệ 

rừng, lực lượng kiểm lâm trong hoạt động 

tuần tra, kiểm tra rừng để kiểm tra, theo 

dõi. 

Mặt khác, các đơn vị tiếp tục triển khai 

thực hiện nhiệm vụ cập nhật, theo dõi diễn 

biến tài nguyên rừng bằng hệ thống máy 

tính bảng; quản lý máy tính bảng và hệ 

thống quản lý tài nguyên rừng bằng máy 

tính bảng trên địa bàn toàn tỉnh. 

Ủ 

https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-vai-net-tong-quan/131973.html
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Sau 2 tháng hoạt động, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

với các ngành, địa phương, đơn vị liên 

quan có đánh giá toàn diện về dự án, rút 

ra những tồn tại bất cập và đề xuất những 

việc làm tiếp theo. Báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh trước ngày 10/4/2021. 

Trước đó, trong năm 2020 Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp 

với Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển 

Đồng Xanh triển khai thực hiện Ứng dụng 

công nghệ viễn thám, sử dụng ảnh vệ tinh 

phục vụ công tác quản lý, giám sát tài 

nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” 

và đến nay đã hoàn thành 100% khối 

lượng công việc theo đề cương dự toán dự 

án đã được phê duyệt. Đây là dự án hết 

sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn 

công nghệ số hiện nay, được Thường trực 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm 

chỉ đạo từ năm 2018. 

Hiện toàn bộ sản phẩm của dự án đã 

được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm - Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng 

như đã kích hoạt phần mềm quản lý, giám 

sát tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận. 

Nguyễn Thanh // 
https://dantocmiennui.vn.- 2021  

(ngày 1 tháng 2) 

https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-

trien-khai-ung-dung-cong-nghe-anh-ve-

tinh-phuc-vu-bao-ve-rung/299875.html

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

THEO DÕI, CHỈ ĐẠO, CHĂM SÓC KỊP THỜI CÂY TRỒNG DỊP TẾT  

ở NN-PTNT Bình Thuận đề nghị 

các địa phương trên địa bàn theo 

dõi, chỉ đạo, chăm sóc cây trồng 

trong thời gian trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Theo ông Phan Văn Tấn, Phó giám đốc 

Sở NN-PTNT Bình Thuận, hiện vụ Mùa 

2020 cơ bản đã thu hoạch xong trừ huyện 

Tuy Phong. Đối với diện tích gieo trồng vụ 

Đông Xuân 2020 - 2021, đến nay đạt 

91,74% kế hoạch đề ra. Các trà lúa Đông 

Xuân 2020-2021 sinh trưởng, phát triển tốt 

và chủ yếu ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh. 

Để vụ Đông Xuân được thuận lợi, Sở 

NN-PTNT Bình Thuận đề nghị UBND các 

huyện, thị xã, thành phố quan tâm theo dõi, 

chỉ đạo, chăm sóc cây trồng trong thời gian 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021.  

Theo đó, đối với cây lúa cây lúa chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn của huyện, 

UBND các xã, thị trấn, khuyến cáo nông 

dân thường xuyên thăm đồng, tập trung 

chăm sóc, làm cỏ, tỉa dặm, bón phân... 

hướng dẫn kỹ thuật phù hợp với từng địa 

phương, giúp cây lúa đẻ nhánh sớm và đạt 

số nhánh hữu hiệu cao. 

Tùy tình trạng sinh trưởng, phát triển 

của lúa, có thể khuyến cáo bổ sung phân 

bón lá trung, vi lượng và phân bón có chứa 

các nguyên tố magie, silic cao giúp cho lúa 

cứng cây, chống đỗ ngã. 

Bên cạnh đó, theo dõi diễn biến dịch hại 

đồng ruộng trước, trong và sau Tết, hướng 

dẫn phòng trừ sớm bệnh đạo ôn lá, khô 

vằn, bọ trĩ... Cũng như theo dõi chặt chẽ 

diễn biến của rầy nâu để chủ động phòng 

trừ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên 

môn. Thực hiện tốt việc phòng trị sâu bệnh 

hại trên cây lúa theo hướng dẫn của Chi 

cục Trồng trọt và BVTV tỉnh. 

Các địa phương phải chỉ đạo điều tiết 

nước khoa học, hợp lý, tiết kiệm ngay từ 

đầu vụ, đảm bảo đủ nước theo nhu cầu 

từng giai đoạn phát triển của cây lúa. Đồng 

thời, tận dụng tối đa nguồn nước hiện còn 

S 

https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-trien-khai-ung-dung-cong-nghe-anh-ve-tinh-phuc-vu-bao-ve-rung/299875.html
https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-trien-khai-ung-dung-cong-nghe-anh-ve-tinh-phuc-vu-bao-ve-rung/299875.html
https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-trien-khai-ung-dung-cong-nghe-anh-ve-tinh-phuc-vu-bao-ve-rung/299875.html
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trên các sông, suối để cung cấp cho cây 

trồng, sử dụng tiết kiệm nguồn nước trong 

hồ chứa phục vụ cho sản xuất. 

Đối với cây ngô cần tập trung chỉ đạo 

phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô. 

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để 

phát hiện kịp thời. Dự tính, dự báo chính 

xác các lứa sâu keo mùa thu phát sinh gây 

hại để có biện pháp khuyến cáo hỗ trợ 

người dân tổ chức phòng trị kịp thời, hiệu 

quả. 

Ngành nông nghiệp Bình Thuận đề nghị các địa 

phương theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 

2020-2021. Ảnh: KS. 

Trên cây rau, đối với diện tích cây rau 

màu đã xuống giống cần tranh thủ xới xáo, 

phá váng, làm cỏ và bón phân trước Tết, 

chăm sóc, tỉa, dặm, bón phân theo quy 

trình kỹ thuật để giúp cho cây trồng sinh 

trưởng, phát triển tốt. Đồng thời theo dõi, 

kiểm soát các loại dịch hại khác trên cây 

rau màu và tổ chức thực hiện tốt việc 

phòng trị kịp thời, hiệu quả. 

Còn trên cây sắn  tập trung chỉ đạo các 

biện pháp phòng trị kịp thời bệnh khảm lá 

sắn. Tổ chức tập huấn, thông tin tuyên 

truyền cho hộ nông dân và cơ sở sản xuất 

giống để nắm chắc quy trình sản xuất 

giống sắn sạch bệnh, tự để giống sạch 

bệnh khảm lá sắn sớm theo công văn số 

622 của Cục Trồng trọt. Cũng như tập 

trung các biện pháp diệt trừ bọ phấn trắng 

(môi giới truyền bệnh) để tránh lây lan… 

Đối với cây công nghiệp, cần tăng 

cường đầu tư, áp dụng các kỹ thuật canh 

tác tiên tiến vào sản xuất, tưới nước tiết 

kiệm; tích cực trữ nước, sử dụng tốt mọi 

nguồn nước có được (đào ao trữ nước, 

làm đập dâng, đập tạm giữ nước...) và 

chuẩn bị các giải pháp phòng chống hạn 

trong mùa khô. 

Hạn chế bốc thoát hơi nước bằng cách 

tăng cường tủ gốc, sử dụng tốt cây che 

bóng, cây chắn gió; có thể tỉa bớt những 

cành, nhánh bị sâu bệnh, cành vượt, cảnh 

yếu. 

Bên cạnh đó cần tăng cường công tác 

dự tính, dự báo sâu bệnh hại trên cây công 

nghiệp như điều, hồ tiêu...và việc thông tin 

dự tính, dự báo cần được cập nhật thường 

xuyên và có hướng dẫn kịp thời tới người 

sản xuất. 

Theo ông Phan Văn Tấn, sau Tết các 

địa phương cần vận động nông dân ra 

đồng sớm, theo dõi chặt chẽ đồng ruộng, 

tích cực chăm sóc cây trồng theo đúng thời 

kỳ sinh trưởng, phát triển. Sở NN-PTNT đề 

nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của 

huyện, các xã, thị trấn phân công cán bộ 

kỹ thuật theo dõi, trực ban trong dịp Tết để 

xử lý nhanh chóng những phát sinh đột 

xuất, đồng thời báo cáo về Chi cục Trồng 

trọt và BVTV để có các giải pháp chỉ đạo 

kịp thời, hiệu quả, nhằm bảo đảm cho sản 

xuất Đông Xuân 2020 - 2021 đạt thắng lợi. 

 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn .-2021 

(ngày 9 tháng 2) 

https://nongnghiep.vn/theo-doi-chi-dao-

cham-soc-kip-thoi-cay-trong-dip-tet-

d283588.html

 

https://nongnghiep.vn/cay-ngo-tag13598/
https://nongnghiep.vn/cay-san-tag111219/
https://nongnghiep.vn/cay-cong-nghiep-tag82222/
https://nongnghiep.vn/theo-doi-chi-dao-cham-soc-kip-thoi-cay-trong-dip-tet-d283588.html
https://nongnghiep.vn/theo-doi-chi-dao-cham-soc-kip-thoi-cay-trong-dip-tet-d283588.html
https://nongnghiep.vn/theo-doi-chi-dao-cham-soc-kip-thoi-cay-trong-dip-tet-d283588.html
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BÌNH THUẬN TẬP TRUNG PHÁT HUY TỐI ĐA TIỀM NĂNG, 
THẾ MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

ại dịch COVID-19 tiếp tục gây ra 
nhiều tác động tiêu cực, ảnh hưởng 
trực tiếp tới hoạt động du lịch cả 

nước nói chung và du lịch Bình Thuận nói 
riêng. Tuy nhiên để thực hiện “mục tiêu kép” 
vừa phòng chống dịch vừa đưa hoạt động 
du lịch ổn định, năm 2021, ngành Du lịch 
Bình Thuận tập trung phát huy tối đa tiềm 
năng, thế mạnh, từng bước tháo gỡ khó 
khăn, khai thác hiệu quả thị trường nội địa. 

Du khách chụp ảnh tại đường hoa Phan Thiết. Ảnh: 
Nguyễn Thanh – TTXVN 

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh, năm 2021, Bình Thuận đặt ra mục tiêu 
đón 6,5 triệu lượt khách, trong đó khách nội 
địa chiếm hơn 90% và doanh thu du lịch 
phấn đấu đạt 15.500 tỷ đồng. Để đạt được 
mục tiêu trên, việc kiểm soát dịch tốt là một 
trong những yếu tố quan trọng. Vì vậy, 
ngành Du lịch Bình Thuận tiếp tục triển khai 
Bộ tiêu chí hướng dẫn về các biện pháp 
phòng, chống dịch trong tình hình mới. 

Theo đó, các doanh nghiệp lữ hành, khu, 
điểm, cơ sở lưu trú và dịch vụ kinh doanh du 
lịch phải phổ biến, tuyên truyền cán bộ, nhân 
viên, hướng dẫn viên, người lao động và 
khách du lịch cài đặt ứng dụng Bluezone. 
Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch phải 
niêm yết bảng thông tin hướng dẫn an toàn, 
phòng, chống dịch; có đường dây nóng cơ 
sở y tế tại nơi đón tiếp khách, các khu vực 
công cộng, phòng ngủ của khách. Cùng với 

việc tổ chức đo thân nhiệt cho nhân viên, du 
khách, bố trí bồn rửa tay hoặc cung cấp các 
sản phẩm rửa tay khô, các doanh nghiệp lữ 
hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú và dịch vụ 
kinh doanh du lịch chỉ tổ chức các dịch vụ du 
lịch khi đảm bảo đúng quy định về giãn cách, 
số lượng người… 

Song song đó, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch phối hợp thực hiện đồng bộ các 
chương trình, kế hoạch về phát triển du lịch 
giai đoạn 2021- 2022 của tỉnh; tiếp tục thực 
hiện Đề án “Xây dựng Bình Thuận thành 
Trung tâm Du lịch - Thể thao biển mang tầm 
quốc gia”… Ngành Du lịch phối hợp với các 
đơn vị tư vấn triển khai thực hiện Quy hoạch 
phương án phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, 
các khu, điểm, chuỗi phát triển du lịch trọng 
điểm của tỉnh gắn với tổng thể du lịch của 
vùng và cả nước thời kỳ 2021- 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

Bình Thuận là nơi hội tụ nhiều tiềm năng, 
thế mạnh phát triển du lịch. Trong thời gian 
tới, tỉnh sẽ tạo điều kiện để các doanh 
nghiệp du lịch đầu tư phát triển các sản 
phẩm mới, độc đáo để khai thác hiệu quả tài 
nguyên du lịch tại địa phương, nhất là loại 
hình du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, du 
lịch cộng đồng; các loại hình dịch vụ bổ trợ, 
giải trí về đêm… Cùng với việc thực hiện 
nghiêm công tác phòng, chống dịch, các 
doanh nghiệp du lịch chủ động xây dựng 
nhiều gói sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, 
chú trọng chất lượng dịch vụ tốt nhằm thu 
hút du khách với giá cả bình ổn, được niêm 
yết; đảm bảo an toàn đuối nước, an toàn vệ 
sinh thực phẩm… 

Năm 2020, mặc dù chịu tác động nặng nề 
của đại dịch COVID-19 nhưng ngành Du lịch 
Bình Thuận đã có nhiều nỗ lực vượt khó. 
Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 
trong công tác kiểm soát tốt tình hình dịch 
bệnh và sự nỗ lực đoàn kết của cộng đồng 
doanh nghiệp du lịch, từng bước tháo gỡ 

Đ 
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khó khăn, Bình Thuận vẫn đảm bảo là điểm 
đến an toàn cho du khách trong nước. 

Việc xây dựng “điểm đến an toàn” được 
ngành Du lịch Bình Thuận đặt lên hàng đầu. 
Bộ tiêu chí hướng dẫn về các biện pháp 
phòng, chống dịch trong tình hình mới được 
ban hành trong khắp các doanh nghiệp lữ 
hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú và dịch vụ 
kinh doanh du lịch trong toàn tỉnh. Trên cơ 
sở Bộ tiêu chí đó, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch phối hợp Sở Y tế và các ngành, địa 
phương có liên quan thành lập các đoàn 
kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí đảm bảo 
phòng chống dịch và cấp nhãn dán nhận 
diện an toàn cho các cơ sở. 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Lan Ngọc 
cho biết, Bình Thuận là địa phương tiên 
phong thực hiện cấp nhãn nhận diện an toàn 
cho các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch trên địa 
bàn tỉnh. Điều này giúp du khách có thể nhận 
diện và hiểu được các cơ sở nào thực hiện 
tốt các biện pháp phòng chống dịch, đảm 
bảo an toàn cho du khách đồng thời giúp các 
đơn vị lữ hành có cơ sở khi thực hiện 
chương trình quảng bá, giới thiệu “tour” đến 
với du khách. 

Mặc dù đối mặt với một năm đầy khó khăn 
nhưng các doanh nghiệp du lịch tại Bình 

Thuận đã nêu cao tinh thần đoàn kết, không 
chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng 
các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn cả về giá 
mà còn liên kết xây dựng các chương trình 
kích cầu thị trường nội địa như chương trình 
“Oh Wow! Mũi Né”, “Người Bình Thuận đi du 
lịch Bình Thuận”… Cùng với đó, những 
chính sách của Chính phủ đã kịp thời, hỗ trợ 
hết sức cho doanh nghiệp du lịch nói riêng, 
cộng đồng doanh nghiệp nói chung vượt qua 
phần nào khó khăn như: chính sách giãn 
thời gian trả nợ vay, tiền thuê đất, giảm tiền 
điện, một số chính sách về thuế… 

Năm 2020, tổng lượng khách du lịch đến 
Bình Thuận là 3,2 triệu lượt, đạt 46% so với 
kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 
9.400 tỷ đồng (giảm 38% so với năm 2019). 
Kết quả trên mặc dù chưa được như kỳ vọng 
nhưng nó thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực 
mạnh mẽ của các cấp, các ngành, doanh 
nghiệp… trong việc phục hồi ngành Du lịch. 

Hồng Hiếu // 
https://dantocmiennui.vn.- 2021  

(ngày 22 tháng 2) 

https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-tap-
trung-phat-huy-toi-da-tiem-nang-the-manh-

phat-trien-du-lich/300386.html 

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

DU KHÁCH ĐẾN MŨI NÉ - BÌNH THUẬN GIẢM ĐẾN 82% 

rong 7 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, 
chỉ có khoảng 20 ngàn lượt khách đến 
Bình Thuận và hủy đến 80% lượt đã 

đặt phòng trước đó. 

Cổng đường hoa Phan Thiết. 

Ngày 18-2, tin Sở Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch Bình Thuận cho biết, do ảnh hưởng 
của dịch COVID-19 bùng phát vào những 
ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu nên tình 
hình khách hủy phòng rất nhiều. 

Cụ thể các khách sạn, resort đã bị hủy 
khoảng 60% - 80% công suất đã đặt trước 
đó. Ước tính trong 7 ngày Tết , toàn tỉnh đón 
khoảng 20.000 lượt khách lưu trú chủ yếu là 
khách du lịch nội địa (giảm khoảng 82% so 
với Tết Canh Tý năm 2020). Đa số khách tập 
trung tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né, La Gi, 
Tuy Phong, Hàm Thuận Nam… 

Lượng khách lưu trú bắt đầu tăng vào các 
ngày từ mùng 2 đến mùng 5 Tết tại khu vực 
Hàm Tiến – Mũi Né, hầu hết các cơ sở lưu 
trú 4 - 5 sao chỉ đạt công suất phòng 30 - 

T 

https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-tap-trung-phat-huy-toi-da-tiem-nang-the-manh-phat-trien-du-lich/300386.html
https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-tap-trung-phat-huy-toi-da-tiem-nang-the-manh-phat-trien-du-lich/300386.html
https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-tap-trung-phat-huy-toi-da-tiem-nang-the-manh-phat-trien-du-lich/300386.html
https://plo.vn/tags/IEPDtG5nIFN14bqldA==/cong-suat.html
https://plo.vn/tags/IE3FqWkgTsOp/mui-ne.html
https://plo.vn/tags/IEzGsHUgVHLDug==/luu-tru.html
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40%. Thông thường các năm trước nơi đây 
đều kín phòng và du khách muốn có chỗ lưu 
trú phải đặt trước nhiều tháng. 

Được biết, các cơ sở lưu trú đều có chính 
sách hỗ trợ khách hủy phòng, đa số hỗ trợ 
du khách dời ngày lưu trú sang giai đoạn 
khác hoặc thương lượng trả lại tiền cọc. 
Hiện toàn tỉnh chỉ có khoảng 70% cơ sở lưu 
trú mở cửa đón khách du lịch. Lượng khách 
tham quan, dã ngoại tại các khu, điểm du lịch 

trên địa bàn tỉnh như Cam Bình, Cổ Thạch, 
Hòn Rơm, Đồi Dương – Tiến Thành… cũng 
giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 50% lượng 
khách so với năm 2020. 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2021 
(ngày 18 tháng 2) 

https://plo.vn/kinh-te/du-lich/du-khach-
den-mui-ne-binh-thuan-giam-den-82-

967831.html

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

DU LỊCH BỀN VỮNG ĐẢO PHÚ QUÝ 

ách đất liền 56 hải lý, huyện đảo Phú 
Quý (tỉnh Bình Thuận) được thiên 
nhiên ban tặng nhiều phong cảnh thơ 

mộng, hoang sơ. Trước đây, Phú Quý như 
một nàng công chúa ngủ quên. Thế rồi, đảo 
xa như gần lại khi những con tàu cao tốc 
xuất hiện, điện kéo về sáng rực cả vùng 
biển.  

Du khách trải nghiệm tour lặn ngắm san hô ở biển 
Phú Quý. Ảnh: L.C. 

Những ngày cận Tết Tân Sửu 2021, mặc 
cho những cơn sóng lớn cứ chồm lên, con 
tàu cao tốc hiện đại chỉ cần khoảng 3 giờ để 
đưa hàng chục du khách từ đất liền ra tới 
huyện đảo Phú Quý. Lên tới đảo, tôi mướn 
một xe máy giá 100.000 đồng/ngày, chạy tới 
tìm ông Dương Văn Vĩ, người đầu tiên làm 
du lịch tại huyện đảo, nay đang kiêm nhiệm 
chức Chi hội trưởng Chi hội Du lịch đảo Phú 
Quý. 

Ông Vĩ bắt đầu có ý tưởng làm du lịch từ 
năm 2008. Khi ấy, người dân muốn ra đảo 
phải đi bằng tàu hàng, mất 7-8 giờ mới tới 
nơi. Nhưng từ khi những con tàu cao tốc 
hiện đại xuất hiện; điện được cấp đầy đủ thì 
nhiều khách du lịch đến Phú Quý. Thấy vậy, 

người dân đua nhau làm du lịch, hạ tầng xây 
dựng không kịp so với tốc độ phát triển du 
lịch ở địa phương”, ông Vĩ chia sẻ. 

Lúc này, những ngư dân vốn cả đời chỉ 
quanh quẩn với nghề đánh bắt cá, lênh đênh 
trên biển bắt đầu tập làm du lịch. Họ thấy 
khách thích hòa mình vào thiên nhiên nên 
xin chính quyền địa phương xây những nhà 
hàng nổi, vừa nuôi trồng thủy sản vừa kinh 
doanh đặc sản phục vụ du khách. Người 
khác lại mở cửa hàng cho thuê xe máy, xây 
khách sạn, quán ăn… phục vụ khách 
phương xa. Ngư dân tự học, trau dồi kiến 
thức hàng ngày để trở thành đầu bếp, 
hướng dẫn viên, tiếp tân lúc nào không hay. 

Nhiều thanh niên ở huyện đảo, sau khi 
học tập nâng cao trình độ, trở về quê hương, 
đưa nhiều mô hình du lịch mới mẻ về phục 
vụ du khách, phát triển kinh tế. Trong đó phải 
kể đến anh Trần Thanh Minh, người được 
xem là tiên phong tạo ra các tour trên đảo. 
Lúc đầu anh Minh chỉ là đầu mối kết nối với 
những phượt thủ ở TPHCM. Sau đó thấy 
nhu cầu của khách lớn nên nhiều bạn trẻ liên 
kết tạo tour khám phá đảo Phú Quý đầu tiên. 

Không chỉ vậy, Nguyễn Văn Giỏi, Nguyễn 
Văn Lĩnh, Nguyễn Trọng Tấn… sau khi tốt 
nghiệp các trường đại học, cao đẳng trở về, 
đã mạnh dạn đưa mô hình homestay, du lịch 
sinh thái lặn ngắm san hô, câu cá ngoài biển, 
khám phá nét văn hóa bản địa… thành sản 
phẩm du lịch cho đảo.  

Ông Ngô Tấn Lực, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Phú Quý, cho biết, mặc dù phát triển 
khá nhanh, nhưng ngay từ đầu, chính quyền 
địa phương và những người làm du lịch nơi 
đây đã kiên định tập trung phát triển Phú 

C 
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Quý thành điểm đến của du lịch xanh, du lịch 
sinh thái, du lịch bền vững nhằm hạn chế 
thấp nhất tác động đến môi trường sinh thái. 

Minh chứng cho điều này, rất nhiều mô 
hình du lịch đáp ứng các tiêu chí trên đã ra 
đời như: tham quan hệ sinh thái biển (lặn 
ngắm san hô, tham quan đảo lẻ...); tham 
quan di tích lịch sử, tôn giáo nổi tiếng (đền 
thờ Công chúa Bàn Tranh, Vạn An Thạnh, 
núi Cao Cát...); tham quan làng nghề truyền 
thống, thưởng thức hải sản và khám phá văn 
hóa đặc trưng. “Dù các mô hình du lịch còn 

manh mún, nhỏ lẻ, nhưng tất cả đều hạn chế 
tối đa việc tác động đến môi trường tại chỗ, 
gìn giữ hệ sinh thái với sự tham gia tích cực 
của cộng đồng, hướng tới nền du lịch xanh 
và bền vững tại đảo Phú Quý”, ông Ngô Tấn 
Lực cho hay. 

Tiến Thắng // 
https://www.sggp.org.vn.- 2021  

(ngày 15 tháng 1) 
https://www.sggp.org.vn/du-lich-ben-

vung-dao-phu-quy-713070.html

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

MŨI NÉ TĂNG TỐC VỚI CHUỖI DỰ ÁN NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP 

hị trường bất động sản tại Việt Nam có 
nhiều điểm sáng từ đầu năm 2021. 
Trong đó, có thể kể đến chiến lược 

đầu tư 1 tỷ USD của Tập đoàn Apec vào thị 
trường Bình Thuận. 

Là dự án tiên phong trong chuỗi đầu tư trị 
giá 1 tỷ USD của Tập đoàn Apec vào thị 
trường Bình Thuận, Apec Mandala 
Wyndham Mũi Né sở hữu 4 tòa tháp cao 27 
tầng, tổng số phòng đạt 2.912. Khách sạn 
này đã lọt vào danh sách 10 khách sạn lớn 
nhất châu Á theo xếp hạng trên 
traveltoplist.com. Apec Mandala Wyndham 
Mũi Né cũng là khách sạn 5 sao đưa thương 
hiệu quốc tế Wyndham vào vận hành, giúp 
nâng tầm chất lượng lưu trú tại mảnh đất 
nghỉ dưỡng Mũi Né. 

Ảnh phối cảnh dự án Apec Mandala Wyndham Mũi 
Né. 

Bên cạnh đó, khách sạn này còn quy tụ 
các thương hiệu lớn trong nhiều lĩnh vực 
như thi công bởi 2 tổng thầu Ricons và 

Delta; thiết kế nội thất bởi 6 thương hiệu tại 
Mỹ, Nhật Bản như Kaze, BHA, Kume, Zoo, 
Gema, Dplus và thi công nội thất bởi các đơn 
vị có kinh nghiệm triển khai khách sạn 5 sao. 

Mới đây, chủ đầu tư Tập đoàn Apec thông 
báo mức đầu tư lên tới 1 tỷ USD để phát 
triển đồng bộ tổ hợp 5 dự án tại Mũi Né trở 
thành quần thể nghỉ dưỡng, giải trí biển quốc 
tế. Ông Nguyễn Quang Huy - Phó tổng giám 
đốc Tập đoàn Apec - phát biểu: “Để Mũi Né 
- Bình Thuận bứt phá trở thành trung tâm 
nghỉ dưỡng lớn cần 2 điều kiện. Điều kiện 
cần là sự hoàn thiện của các cơ sở hạ tầng. 
Điều kiện đủ là các loại hình nghỉ dưỡng 
được đầu tư có hệ thống và khác biệt”. 

Do đó, bên cạnh việc phát triển các tổ hợp 
nghỉ dưỡng quy mô lớn, Apec còn tập trung 
phát triển mô hình giải trí đa tiện ích, lồng 
ghép các trải nghiệm địa phương và câu 
chuyện văn hóa vào khu nghỉ dưỡng. 

Ông Nguyễn Quang Huy chia sẻ thêm, dự 
án tiếp tục được phát triển tại Mũi Né với loại 
hình nghỉ dưỡng đa dạng như căn hộ khách 
sạn, villa, sky villa…, vận hành bởi các 
thương hiệu quốc tế có tên tuổi. Tập đoàn 
Apec cũng xây dựng các tiện ích như khu vui 
chơi giải trí trong nhà rộng hàng chục ha, 
công viên thác nước bay trên không… Các 
hoạt động trải nghiệm du lịch địa phương tận 
dụng lợi thế thiên nhiên đa dạng tại Mũi Né 
gồm tour lạc đà, đua xe, chuỗi trò chơi bãi 
biển… với đa dạng trải nghiệm giải trí và 
nghỉ dưỡng cho nhiều nhóm du khách. 

T 
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Ảnh phối cảnh căn hộ view biển tại dự án  

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Quang 
Huy, trong 3-5 năm tới khi các điều kiện cần 

và đủ hoàn thiện, Mũi Né Bình Thuận có thể 
sánh vai các thị trường du lịch lớn như Đà 
Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và vươn ra thế 
giới. 

 

Hạnh Trà // https://zingnews.vn.- 2021 
(ngày 25 tháng 2) 

https://zingnews.vn/mui-ne-tang-toc-voi-
chuoi-du-an-nghi-duong-cao-cap-

post1187264.html 

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

PHÚ QUÝ XA MÀ GẦN  

ác bạn tôi ra đảo Phú Quý là cứ say 
mê chụp ảnh đá. Tôi thì cứ mân mê 
từng mõm, cảm giác như được chạm 

vào quá khứ Hỏa Diệm Sơn còn nóng hổi, 
bất kể thời gian nguội lạnh  

Mấy năm gần đây, nhóm bạn làm báo của 
chúng tôi ở miền Trung vẫn thường hẹn 
nhau tranh thủ khám phá những đảo xa trên 
mọi miền đất nước. Rồi cũng không hiểu từ 
lúc nào, sổ tay của tôi ngày một đầy hơn 
những trang ghi chép về đảo Phú Quý. Và 
rồi tôi hiểu chính hòn đảo này đã níu kéo 
bước chân tôi không chỉ một lần, mà nhiều 
lần, mỗi lần đến là mỗi lần khám phá ra 
những điều thú vị. 

Ân tứ của thiên nhiên 

Nhớ lần đầu xuống đảo, loanh quanh một 
hồi tôi vẫn không hết ngạc nhiên trước màu 
đất đỏ bazan tươi thắm giữa trùng khơi biển 
xanh sóng vỗ, cát trắng, hòa sắc tươi rói 
trong bức tranh hùng vĩ và sống động của 
Hóa Công. Thấy tôi thích thú, anh bạn công 
tác ở huyện đảo là Đỗ Châu Thọ bật mí: 
"Xưa đây là núi lửa nên mới có đất đỏ đặc 
trưng. Nhưng chưa hết đâu, cứ đi tiếp sẽ 
biết". 

Thì ra đây như là ân tứ của thiên nhiên 
ban tặng con người. Phú Quý từng là đảo 
núi lửa, là nơi sau cùng núi lửa trào phun 
trên đất nước Việt Nam (năm 1923). Sự kiện 
này được các nhà hàng hải và khoa học 
phương Tây ghi nhận. Trong các hòn đảo 

nhỏ của quần đảo Phú Quý, có một đảo 
mang tên Hòn Tro, chính là nơi thoát thai núi 
lửa, cất giấu nhiều bí ẩn vào lòng đại dương 
xanh thẳm. Rồi tôi cũng từ đó mà biết trong 
hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ của Việt Nam, 
chỉ có 2 địa chỉ núi lửa lưu dấu, đó là Lý Sơn 
(Quảng Ngãi) và Phú Quý. 

Tàu thuyền tấp nập quanh đảo Phú Quý 

Tôi theo chân Thọ đi bộ khắp đảo suốt 
mấy ngày trời để thỏa lòng hưởng thụ những 
gì của thiên nhiên hoang sơ và kỳ thú. Ngoài 
màu đất đỏ tươi ngỡ như núi lửa vừa phun 
thì còn đá nữa, cũng mách bảo nhiều sự lạ 
khiến tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên 
khác. 

Nhớ một đêm trò chuyện về đất và đá nơi 
này, lão ngư Trần Quang Đắc nói một câu 
ngắn gọn: "Anh cứ nhìn kỹ đất và nhất là đá 
ở đây để hiểu rõ hơn về đảo Phú Quý". 

Đúng là đảo có vô vàn khối đá lớn nhỏ trơ 
gan cùng năm tháng và đều có dạng xoáy 
trôn ốc, cứ như là trò tinh nghịch tạo hóa. 
Không! Đấy là những kiệt tác điêu khắc 

C 

https://zingnews.vn/mui-ne-tang-toc-voi-chuoi-du-an-nghi-duong-cao-cap-post1187264.html
https://zingnews.vn/mui-ne-tang-toc-voi-chuoi-du-an-nghi-duong-cao-cap-post1187264.html
https://zingnews.vn/mui-ne-tang-toc-voi-chuoi-du-an-nghi-duong-cao-cap-post1187264.html
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muôn hình vạn trạng mới đúng. Nắng, mưa, 
bão tố, thời gian đã kỳ công chạm khắc vào 
muôn vàn khối đá, tạo nên một công viên địa 
chất hiếm có. Thảo nào các bạn tôi ra Phú 
Quý là cứ say mê chụp ảnh đá. Tôi thì cứ 
mân mê từng mõm, cảm giác như được 
chạm vào quá khứ Hỏa Diệm Sơn còn nóng 
hổi, bất kể thời gian nguội lạnh. 

Một chuyến tàu mang hàng hóa từ đất liền ra đảo Phú 
Quý 

Giàu chất truyền kỳ 

Rồi khi nghe người dân địa phương trò 
chuyện, tôi ngẩn tò te. Đã từng nghe tiếng 
Việt cổ ở đất Hà Tây (cũ), giọng biển Cảnh 
Dương, Lý Hòa (Quảng Bình), rồi Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, 
Khánh Hòa... nhưng giọng biển Phú Quý thì 
đúng là có một không hai. 

Nhớ trên chuyến tàu ra đảo lần đầu, bạn 
tôi nói "tiếng dân Phú Quý nói cũng là đặc 
sản đó nghen". Tưởng anh đùa, ra đến đảo 
tôi mới biết là chuyện thực 100%. 

Thật khó mô tả chất giọng của người dân 
Phú Quý. Không phải là ngữ điệu dân biển 
miền Nam hay miền Bắc thì hẵn rồi, nhưng 
ngay cả với giọng miền Trung thì cũng 
không giống một nơi nào cụ thể. Nghe 
thoáng như có giọng Quảng Ngãi, có khi là 
giọng Hội An (Quảng Nam), lại cả một chút 
giọng Cảnh Dương (Quảng Bình), rốt cuộc 
vẫn không lẫn vào đâu được và cũng không 
dễ gì hiểu. 

Tất nhiên là tôi phải cậy đến người dân 
địa phương như Đỗ Châu Thọ để phiên dịch 
những biến âm không dễ cắt nghĩa. Ví như 
trên đảo, nổi tiếng sau Bàn Tranh Công 
Chúa và thầy Sài Nại là ông chánh tổng tên 
Bùi Quang Diệu, có công dám kiện cả thực 
dân Pháp đòi công lý, được dân tôn thờ và 

họ đọc tên ông nghe như là Deo - ông Tổng 
Deo, nghe rất thú vị. 

Lạ nữa là Phú Quý đã hình thành lâu đời 
với 3 xã, 9 làng nên còn gọi là đảo Chín Làng 
và giọng nói của 9 làng này cũng khác nhau, 
dù rất hiểu nhau. Tôi hỏi thì cụ Nguyễn Lãn, 
nguyên là thủ từ đền thờ Bàn Tranh Công 
Chúa trên đảo. Cụ trả lời: "Giọng nói các 
làng khác nhau vì họ đến từ những địa 
phương khác nhau, thậm chí cách xa nhau 
nên con cháu nói theo giọng của cha ông, dù 
có pha loãng nhưng vẫn giữ phần nào gốc 
rễ". Nhưng lạ là qua bao đời chung sống 
giữa trùng khơi mà bản sắc giọng nói các 
làng vẫn không pha lẫn, không tạo nên một 
giọng nói chung của hòn đảo giàu chất 
truyền kỳ. 

Trông một đêm vui Xuân trên đảo Phú 
Quý, một đồng nghiệp ở đài tiếp phát truyền 
thanh - truyền hình trên đảo tếu táo: "Nhân 
nói chuyện chất giọng đảo Phú Quý, tôi kể 
anh nghe. Huyện Phú Quý thuộc tỉnh Bình 
Thuận thì ai cũng biết. Nhưng có lần, đài tỉnh 
về Phú Quý thực hiện một phóng sự, đến 
các đoạn phỏng vấn người dân địa phương 
thì phải thêm phụ đề trên màn hình, nếu 
không thì đến cả khán giả tỉnh nhà cũng... 
chịu". 

Tôi ồ lên. Thú vị quá chừng!  

Hội tụ nhiều luồng dân di cư 

Phú Quý (còn gọi là Cù lao Thu hay Cù 
lao Khoai Xứ, là một huyện đảo xa của tỉnh 
Bình Thuận) có diện tích chỉ 16 km², cách TP 
Phan Thiết 120 km về hướng Đông Nam. 
Hiện đảo chia làm 3 xã: Long Hải, Ngũ 
Phụng, Tam Thanh. 

Theo tư liệu lịch sử của địa phương này, 
tuy là một hòn đảo nằm biệt lập giữa trùng 
dương nhưng dấu tích phát hiện được cho 
thấy đảo đã được khai phá tạo nên cuộc 
sống ở đảo từ rất sớm. Trong quá trình khai 
thác đá quánh, nhân dân tìm thấy những mộ 
vò lớn có chôn theo một số công cụ lao động 
như rìu, bôn và cả những chiếc vòng đeo tay 
bằng đá với kỹ thuật chế tác rất tinh xảo. 
Điều này phù hợp với những giai thoại lưu 
truyền rằng trước khi có sự khai phá thiên 
nhiên của những con người từ lục địa, ở đây 
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đã có một giống người sinh sống bằng nghề 
hái lượm và bắt cá ven biển. 

Trải qua những biến thiên của lịch sử, 
Phú Quý hội tụ nhiều luồng dân di cư từ lục 
địa ra với nhiều thành phần dân tộc khác 
nhau. Trong đó, người Kinh đóng vai trò chủ 
thể. Khi bắt đầu phát triển mạnh kỹ thuật 
đóng thuyền buồm với những chiếc thuyền 
ra được khơi xa thì cũng là lúc có nhiều 
người từ lục địa đặt chân lên đảo. Trong một 
thời gian dài, dân cư ở đây sống trong điều 
kiện khép kín tự cung tự cấp với những hoạt 

động kinh tế như trồng trọt, đánh bắt hải sản, 
một số ngành nghề thủ công như dệt vải, 
đan võng, ép dầu... Trong đó, ngư nghiệp 
đóng vai trò chủ đạo. 

B.T.C 

 

Phạm Xuân Dũng // https://nld.com.vn.- 
2021 (ngày 24 tháng 2) 

https://nld.com.vn/thoi-su/phu-quy-xa-
ma-gan-2021012320370174.htm

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

10 TỶ ĐỒNG ĐẦU TƯ ĐIỂM DU LỊCH, VĂN HÓA LẦU ÔNG HOÀNG 

gày 22/2, tin từ UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết, ông Nguyễn Đức 
Hòa, Phó Chủ tịch tỉnh vừa ký quyết 

định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây 
dựng điểm du lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng 
tại đồi Bài Nài, phường Phú Hài, TP Phan 
Thiết. 

Mục tiêu đầu tư là nhằm tôn tạo di tích lịch 
sử, văn hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho 
công tác quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch 
địa phương. 

Quy mô đầu tư gồm: Nhà truyền thống: 
nhà trệt ; sửa chữa tháp canh và 11 lô cốt. 

Ngoài ra còn có các hạng mục phụ trợ 
như cổng chào, nhà vệ sinh, sân đường, 
tường chắn, bể nước, cây xanh, cấp thoát 
nước, cấp điện, thông tin liên lạc và các 
hạng mục phụ trợ có liên quan. 

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án gần 10 tỷ 
đồng nằm trong kế hoạch đầu tư công trung 
hạn với thời gian thực hiện dự án 3 năm, kể 
từ năm 2021 – 2023. 

Như đã đưa, tháng 12-2020, ông Võ 
Thành Huy, Phó Giám đốc phụ trách Sở VH-
TT&DL Bình Thuận đã có báo cáo, đề xuất 
chủ trương đầu tư Dự án xây dựng điểm du 
lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng. 

Theo báo cáo, Lầu Ông Hoàng là di tích 
tham quan nằm trên đồi Bài Nài, một trong 

năm ngọn đồi đẹp ở phường Phú Hài, Phan 
Thiết, cách trung tâm Phan Thiết 7 km. Đây 
là biệt thự do một công tước người Pháp đầu 
tư xây dụng từ năm 1911. Khi xây xong nó 
được xem là công trình hiện đại nhất Bình 
Thuận lúc bấy giờ. 

Địa danh này cũng gắn liền với thi sĩ Hàn 
Mặc Tử trong giai đoạn ông đến thăm Phan 
Thiết. 

Năm 1945, quân đội Pháp đã xây dựng 
một hệ thống đồn bốt với nhiều lô cốt quanh 
Lầu Ông Hoàng để canh giữ toàn vùng Phan 
Thiết. Từ đó khu vực Lầu Ông Hoàng trở 
thành nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. 
Ngày nay, Lầu Ông Hoàng đã trở thành tàn 
tích. 

“Trước thực trạng nêu trên, việc đầu tư 
xây mới công trình Điểm Du lịch Văn hóa 
Lầu Ông Hoàng là hết sức cần thiết, nhằm 
tái tạo lại phế tích Lầu Ông Hoàng, các di 
tích chiến tranh cũng như tái hiện lại chuyện 
tình lãng mạn của Hàn Mặc Tử và nữ sĩ 
Mộng Cầm. Ngoài ra cũng góp phần tạo 
cảnh quan môi trường, mỹ quan, phát triển 
đa dạng sản phẩm phục vụ khách du lịch” – 
báo cáo nêu. 

Phương Nam  
Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh.- 2021.- 

Số 037 (ngày 23 tháng 2).- Tr.13
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