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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

BĐBP BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 
BIÊN PHÒNG NĂM 2019 

gày 22-1, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy 
BĐBP Bình Thuận đã tổ chức hội 
nghị Tổng kết công tác Biên 

phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 
công tác Biên phòng năm 2019. Đại tá 
Nguyễn Ngọc Hào, Chỉ huy trưởng 
BĐBP tỉnh, chủ trì hội nghị. 

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Hào, Chỉ huy trưởng BĐBP 
tỉnh tặng cờ, bằng khen cho các tập thể có thành 
tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác 
Biên phòng năm 2018. Ảnh: Trung Thành 

Báo cáo hội nghị nêu rõ, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BĐBP tỉnh đã triển 
khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các 
chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn 
của trên. Chú trọng triển khai đồng bộ 
các biện pháp công tác Biên phòng, phối 
hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc 
tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, 
vụ việc xảy ra, bảo vệ vững chắc chủ 
quyền vùng biển, an ninh trật tự trong 
khu vực biên giới biển của tỉnh. 

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, 
quản lý tư tưởng; huấn luyện đồng bộ, 
chuyên sâu, không ngừng nâng cao trình 
độ, chất lượng tổng hợp của bộ đội; duy 
trì nghiêm các chế độ nề nếp chính quy, 

xây dựng cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh 
vững mạnh toàn diện, chấp hành nghiêm 
kỷ luật, pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an 
toàn, nhất là an toàn giao thông. Đảm 
bảo tốt các mặt hậu cần, kỹ thuật cho 
nhiệm vụ thường xuyên và sẵn sàng 
chiến đấu. 

Trong năm 2018, các đơn vị BĐBP đã 
phối hợp, độc lập bắt giữ 61 vụ/104 đối 
tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái 
phép chất ma túy; thu thập, xử lý 769 tin, 
xác minh kết luận 152/152 vụ việc; cử 
685 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc 
phục hậu quả thiên tai; kêu gọi 9.140 tàu 
thuyền vào nơi neo đậu tránh trú bão; 
265 ngày công làm 9,5 km đường giao 
thông nông thôn, nạo vét 3 km kênh 
mương nội đồng; khám, cấp thuốc miễn 
phí cho 573 lượt người, tiêm chủng cho 
132 trẻ em; thăm hỏi, tặng 250 suất quà 
cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia 
đình chính sách, neo đơn; xây dựng 
2 “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” cho 2 
đồng chí có hoàn cảnh khó khăn… 

Về nhiệm vụ năm 2019, Đại tá Nguyễn 
Ngọc Hào, Chỉ huy trưởng BĐBP Bình 
Thuận cho biết, các cơ quan, đơn 
vị sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực 
hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh 
của cấp trên; nâng cao chất lượng huấn 
luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu; 
tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng cho 
cán bộ, chiến sỹ; chú trọng đẩy mạnh 
công tác nắm, dự báo tình hình địa bàn; 
chủ động làm tốt công tác tham mưu, 
phối hợp với các lực lượng, chính quyền 
các địa phương trong giải quyết các vụ 
việc nảy sinh; triển khai đồng bộ các biện 
pháp công tác nhằm ngăn chặn tình 

N 
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trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển 
nước ngoài… 

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận 
đã trao 1 cờ, 7 bằng khen, 7 giấy khen 
cho các 15 tập thể; trao danh hiệu Chiến 
sĩ Thi đua cho 41 cá nhân, danh hiệu 

Chiến sĩ Tiên tiến cho 140 cá nhân vì đã 
có thành tích xuất sắc trong thực hiện 
nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2018. 

Trung Thành // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2019 

(ngày 23 tháng 1) 

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

BÍ THƯ TỈNH ỦY BÌNH THUẬN THĂM, CHÚC TẾT CÁC 
ĐƠN VỊ LLVT 

gày 29/1, đồng chí Nguyễn Mạnh 
Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận đã 

đến thăm và chúc tết các đơn vị Quân đội 
đóng quân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

 

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho các đơn vị. 

Tại các đơn vị Quân đội, Bí thư Tỉnh 
ủy Nguyễn Mạnh Hùng đã hỏi thăm tình 
hình chuẩn bị đón tết của các đơn vị. 
Đồng thời, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư 
Tỉnh ủy chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ 
cùng gia đình đón xuân mới vui tươi, sức 
khỏe, an toàn. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đơn 
vị, duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng 
chiến đấu theo quy định, luôn sẵn sàng 
nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi 
có lệnh, để giữ vững an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội trên địa bàn, giúp nhân 
dân đón một cái tết an lành. 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

(ngày 30 tháng 1)

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

BÌNH THUẬN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

heo Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận 
Huỳnh Thanh Cảnh, để nâng cao 
hiệu quả công tác phòng, chống 

tham nhũng, năm 2019, Tỉnh ủy Bình 
Thuận chỉ đạo các cấp, ngành tăng 
cường công tác tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật trong cán bộ, đảng viên, gắn 
với việc kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ 
trực tiếp quản lý và thực thi nhiệm vụ 
trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng 
như quản lý tài chính, đất đai, dự án… 

Tỉnh tập trung rà soát, xử lý dứt điểm 
các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực 
trên địa bàn, tập trung vào các vụ việc tồn 
đọng, phức tạp dư luận quan tâm; xử lý 
nhanh các vụ việc, vụ án mới phát hiện; 
kiên quyết và kịp thời thu hồi tài sản bị 
thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra; 
đồng thời giải quyết nhanh, đúng các 
đơn thư khiếu nại, tố cáo hành vi tham 
nhũng, tiêu cực. 

N 

T 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/11935/imgp691320190130082706604.jpg
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Bên cạnh đó, Bình Thuận nâng cao vai 
trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương 
trong phòng chống tham nhũng; động 
viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham 
gia giám sát, phát hiện, tố giác hành vi 
tiêu cực tham nhũng. Tỉnh triển khai đồng 
bộ các biện pháp phòng ngừa tham 
nhũng: Bảo đảm tính công khai minh 
bạch trong hoạt động của cơ quan nhà 
nước; cải cách thủ tục hành chính; thực 
hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; công 
khai tài sản, thu nhập đúng quy định; 
thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, nhất 
là những vị trí có khả năng tham nhũng 
cao. 

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Thanh 
Cảnh  

 Năm 2018, tỉnh Bình Thuận đã đẩy 
mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để 
ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực; giám 
sát đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý và 
thực thi nhiệm vụ trong các lĩnh vực quản 
lý tài chính, đất đai, dự án, các lĩnh vực 
dễ phát sinh tham nhũng... Nhờ vậy, 
nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực 
phức tạp, tồn đọng kéo dài, những vụ án 

dư luận quan tâm được tập trung chỉ đạo 
giải quyết và xử lý dứt điểm. 

Ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết: Ngay từ 
đầu năm 2018, công tác phòng chống 
tham nhũng, tiêu cực được cấp ủy, tổ 
chức đảng và chính quyền các cấp quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 
khá tích cực, tạo được chuyển biến rõ 
rệt. Các cấp, các ngành tăng cường công 
tác tuyên truyền phòng, chống tham 
nhũng với nhiều hình thức, gắn với đẩy 
mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn tỉnh 
đã tổ chức 214 lớp tập huấn phòng, 
chống tham nhũng cho trên 28.620 lượt 
cán bộ, công chức, viên chức và các tầng 
lớp nhân dân tham dự. 

Cũng trong năm 2018, 100% cơ quan, 
đơn vị đã tiến hành kê khai tài sản, thu 
nhập với 8.667/8.668 người đã kê khai (1 
trường hợp chưa kê khai vì bệnh nặng 
phải điều trị dài hạn) tài sản thu nhập 
theo quy định; thực hiện nghiêm túc 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
trong việc nhận quà và nộp lại quà tặng. 
Năm 2018, các cấp, các ngành thụ lý, 
giải quyết 20 vụ với 34 người có hành vi 
tham nhũng, tiêu cực, trong đó phát hiện 
mới 7 vụ với 11 người; thiệt hại do hành 
vi tham nhũng, tiêu cực trên 15 tỷ đồng, 
đã thu hồi 4 tỷ đồng. Đến nay, các cơ 
quan chức năng đã xử lý xong 11 vụ (đạt 
55%); tạm đình chỉ điều tra 3 vụ; đang 
tiếp tục xử lý 6 vụ. 

Dương Thái // 
http://thanhtravietnam.vn.- 2019 

(ngày 17 tháng 1)

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

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN HOÀN THÀNH TỐT 100% 
CHỈ TIÊU TUYỂN QUÂN NĂM 2019 

gày 15/1/2019, Đoàn công tác 
của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do 
Đại tá Hoàng Đình Chung, Phó 

Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm 
trưởng đoàn đến kiểm tra công tác tuyển 
chọn, gọi công dân nhập ngũ tại Ban N 
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CHQS huyện Hàm Thuận Bắc và Ban 
CHQS Thành phố Phan Thiết/ Bộ CHQS 
tỉnh Bình Thuận. 

Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
được Quân khu giao chỉ tiêu tuyển chọn 
và gọi 1.300 công dân nhập ngũ giao cho 
8 đầu mối đơn vị gồm: Quân đoàn 4, 
Vùng 4 Hải quân, Bộ CHQS Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, Sư đoàn 302, Lữ đoàn Phòng 
không 77, Lữ đoàn Công binh 25, 
Trường bắn Quốc gia Khu vực 3 và Bộ 
CHQS tỉnh. Trên cơ sở các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ 
Tư lệnh Quân khu 7 về công tác tuyển 
quân, Thường trực Hội đồng NVQS các 
cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền địa phương từ tỉnh đến xã, 
phường, thị trấn tập trung chỉ đạo, quán 
triệt nghiêm túc nhiệm vụ công tác tuyển 
quân và thực hiện đồng bộ các bước quy 
trình công tác tuyển quân theo đúng 
quyền hạn quy định của Luật NVQS, đảm 
bảo tính nguyên tắc, công khai, dân chủ, 
công bằng trong quá trình thực hiện. 

 
Các thành viên đoàn công tác kiểm tra các văn 
bản, hồ sơ thanh niên nhập ngũ tại Ban CHQS 
huyện Hàm Thuận Bắc. 

Đoàn công tác Quân khu đã tiến hành 
kiểm tra các hồ sơ, văn bản tuyển chọn, 
gọi công dân nhập ngũ tại Ban CHQS 
huyện Hàm Thuận Bắc và Ban CHQS 
Thành phố Phan Thiết. Trong đó, Ban 
CHQS huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức 
đăng ký lần đầu cho 1.254 công dân có 
độ tuổi 17 và phúc tra nguồn công dân có 
độ tuổi từ 18-27 là 7.845 công dân. Ban 
CHQS huyện đã tham mưu cho Hội đồng 
NVQS huyện tổ chức xét duyệt tiêu 

chuẩn chính trị và điều khám sức khỏe 
cho các công dân; kết quả có 241 công 
dân đủ điều kiện thực hiện NVQS năm 
2019; trong đó chỉ tiêu giao quân của 
huyện là 150 công dân. Ban CHQS 
Thành phố Phan Thiết cũng đã làm tốt 
công tác tham mưu cho UBND thành phố 
lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các bước 
tuyển quân với đầy đủ nghị quyết lãnh 
đạo và các văn bản tổ chức thực hiện, 
đảm bảo đúng quy trình, đúng Luật 
NVQS. Năm 2019, Thành phố Phan 
Thiết có 1.118 công dân đủ điều kiện xét 
tuyển NVQS, trong đó tổng số thanh niên 
được điều khám sức khỏe là 860 công 
dân. Hội đồng NVQS Thành phố cũng đã 
tổ chức xét duyệt đúng các bước quy 
trình tuyển quân; kết quả có 234 công 
dân đủ điều kiện sức khỏe, trong đó có 
150 công dân thực hiện NVQS và 23 
công dân thực hiện nghĩa vụ công an. 

Thượng tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham mưu 
trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận báo cáo kết 
quả tuyển quân năm 2019 của Bộ CHQS tỉnh. 

Thượng tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham 
mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
cho biết: Hội đồng NVQS tỉnh đã chỉ đạo 
Hội đồng NVQS các địa phương tập 
trung thực hiện chặt chẽ công tác đăng 
ký, phúc tra nguồn công dân độ tuổi từ 
18-27 tuổi đưa vào xét duyệt trên địa bàn 
tỉnh là 57.815 công dân đạt 4,65% so với 
dân số. Trên cơ sở nguồn công dân sẵn 
sàng nhập ngũ, các địa phương đã tổ 
chức xét duyệt chính trị ở từng cấp và tổ 
chức điều khám 5.171 công dân; kết quả 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/11703/1.JPG
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/11703/2.JPG
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có 1.726 công dân đủ điều kiện sức khỏe 
thực hiện NVQS năm 2019, trong đó có 
35 đảng viên đạt tỷ lệ 2,69%; đảm bảo 
100% chỉ tiêu giao quân cho các đơn vị 
nhận quân. 

 
Đại tá Hoàng Đình Chung, Phó Chủ nhiệm 
Chính trị Quân khu kết luận sau kiểm tra 

Kết luận sau kiểm tra các đơn vị, Đại 
tá Hoàng Đình Chung, Phó Chủ nhiệm 
Chính trị Quân khu 7 đề nghị Hội đồng 
NVQS các cấp cần tiếp tục quán triệt, 
nắm vững các văn bản về công tác tuyển 
quân, đặc biệt là Luật NVQS. Tiếp tục 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển 
quân, tạo sự chuyển biến về nhận thức, 
trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và 

nhân dân, đảm bảo công bằng xã hội với 
phương châm tròn khâu “tuyển người 
nào, chắc người đó”, hạn chế đến mức 
thấp nhất tỷ lệ bù đổi sau phúc tra sức 
khỏe chiến sĩ mới. Đồng chí Phó Chủ 
nhiệm Chính trị Quân khu cũng đề nghị 
các đơn vị thường xuyên phối hợp với 
các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên 
truyền giáo dục Luật NVQS; các chế độ, 
chính sách đối với thanh niên nhập ngũ 
nhằm giúp cho thanh niên và gia đình 
nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa 
vụ thiêng liêng của mỗi công dân đối với 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời xây 
dựng kế hoạch, đổi mới nội dung, hình 
thức, phương pháp tổ chức “Hội trại tòng 
quân” mang ý nghĩa giáo dục chính trị, 
động viên thanh niên lên đường nhập 
ngũ; quan tâm, chăm lo chính sách hậu 
phương quân đội. Hiệp đồng chặt chẽ 
với các đơn vị nhận quân chốt danh 
sách, thực hiện theo đúng kế hoạch, thời 
gian và phương thức tiến hành giao, 
nhận chiến sĩ mới; hoàn thành tốt 100% 
chỉ tiêu Quân khu đề ra. 

Long Hồ // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

(ngày 16 tháng 1) 

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

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN SƠ KẾT PHỐI HỢP 
HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC LỰC LƯỢNG 

gày 11 tháng 1, Bộ CHQS tỉnh, Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hội 
cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận tổ 

chức hội nghị tổng kết phối hợp hoạt 
động năm 2018 và ký kết kế hoạch phối 
hợp hoạt động năm 2019. 

Năm 2018, 3 đơn vị đã có sự phối hợp 
chặt chẽ trong tham mưu xử lý các vụ 
việc liên quan đến an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội ở địa phương. Thường 
xuyên tổ chức lực lượng về cơ sở thăm, 
tặng quà, tuyên truyền, vận động bà con 
thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Đảng, Nhà nước, khám 
bệnh, lao động giúp nhân dân, làm nhiều 
việc có ý nghĩa. 

 

Ba đơn vị ký kết phối hợp năm 2019 

N 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/11703/320190116080229421.JPG
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/11650/imgp633320190111103209210.jpg
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Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức cho 
500 chủ tàu thuyền ký cam kết không 
đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước 
ngoài. Bộ CHQS tỉnh phối hợp lập, xét 
duyệt và đề nghị giải quyết 1.240 hồ sơ 
chính sách, quy tập 30 hài cốt liệt sỹ. Các 
đơn vị luôn chú trọng thực hiện công tác 
chính sách, công tác dân vận, vận động 
nhân dân giữ vững an ninh trật tự, củng 
cố quốc phòng, an ninh và nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cho nhân 
dân… 

Năm 2019, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hội 
Cựu chiến binh tỉnh thống nhất ký kết các 
nội dung, chương trình phối hợp, hướng 
về ở cơ sở. Tập trung phối hợp nắm tình 
hình địa bàn; tuyên truyền, bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng cho các đối tượng; 
duy trì và thực hiện có hiệu quả các mô 
hình “Tự quản an ninh trật tự”, “Cựu 
chiến binh giúp nhau giảm nghèo, phát 
triển kinh tế”, “Tổ tàu, thuyền đoàn kết, 
đánh bắt trên biển”, “LLVT tỉnh tăng 
cường mối quan hệ với dân tộc, tôn 
giáo”, chung sức xây dựng nông thôn 
mới, các phong trào thi đua; quản lý, bồi 
dưỡng chính trị và giải quyết việc làm 
cho bộ đội xuất ngũ, chú trọng thực hiện, 
giải quyết công tác chính sách hậu 
phương Quân đội, tổ chức các đợt lao 
động giúp dân, khám bệnh, tặng quà, 
hành trình về nguồn… 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

(ngày 11 tháng 1) 

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

CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CỦA VIỆN TRƯỞNG 
VKSND TỐI CAO VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 

ự lễ công bố và trao quyết định 
có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, 
Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó 

Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí 
Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên TW Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, đại diện 
lãnh đạo TAND, Công an tỉnh, cùng 
nhiều cơ quan đơn vị đóng trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận... 

 

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao– 
Phan Văn Tâm chụp cùng 3 Cán bộ VKS được 
điều động, bổ nhiệm 

Ngày 31/1, VKSND tối cao tổ chức lễ 
công bố và trao quyết định của Viện 
trưởng VKSND tối cao về công tác cán 
bộ.  

 

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy 
Tiến phát biểu tại buổi lễ 

Dự lễ công bố và trao quyết định có 
đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban 
cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND 
tối cao; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ 
viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình 

D 
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Thuận, đại diện lãnh đạo TAND, Công an 
tỉnh, cùng nhiều cơ quan đơn vị đóng 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận... 

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phan 
Văn Tâm đã thông báo Quyết định bổ 
nhiệm Viện trưởng VKSND tỉnh Bình 
Thuận Lại Văn Loan giữ chức vụ Vụ 
trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và 
kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động 
tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra 
trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) VKSND 
tối cao, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ 
ngày 1/2/2019.  

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng và đồng chí 
Nguyễn Huy Tiến trao quyết định bổ nhiệm Viện 
trưởng và Phó viện trưởng VKSND tỉnh Bình 
Thuận 

Cùng với đó, đồng chí Vụ trưởng Vụ tổ 
chức cán bộ công bố Quyết định bổ 
nhiệm đồng chí Dương Xuân Sơn, KSV 
trung cấp, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh 
Bình Thuận giữ chức vụ Viện trưởng 
VKSND tỉnh Bình Thuận; Viện trưởng 
VKSND huyện Hàm Thuận Nam Phùng 

Bá Thắng giữ chức vụ Phó Viện trưởng 
VKSND tỉnh Bình Thuận. Thời hạn bổ 
nhiệm của Viện trưởng và Phó viện 
trưởng tỉnh Bình Thuận là 5 năm kể từ 
ngày 1/2/2019. 

 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Viện trưởng 
VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến ghi 
nhận những đóng góp và thành tích xuất 
sắc của các cán bộ được bổ nhiệm chức 
vụ mới, đồng thời thể hiện sự tin tưởng 
của Lãnh đạo VKSND tối cao đối với 3 
đồng chí được phân công đảm nhiệm 
chức vụ mới. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ 
Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao thành 
tích của VKSND 2 cấp trên địa bàn. Theo 
đó, VKSND 2 cấp đã có nhiều nỗ lực, cố 
gắng, khắc phục mọi khó khăn để thực 
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, 
đạt được kết quả tích cực, góp phần giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác 
xây dựng ngành Kiểm sát gắn với công 
tác xây dựng Đảng đã có nhiều chuyển 
biến tích cực, thực hiện tốt việc phê bình 
và phê bình nghiêm túc, khắc phục có kết 
quả những khuyết điểm, hạn chế, góp 
phần xây dựng ngành Kiểm sát ngày 
càng trong sạch, vững mạnh. 

 Hoa Việt - Thuý Hà // 
https://baovephapluat.vn.- 2019 

 (ngày 31 tháng 1)

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

ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN RA NGHỊ QUYẾT 
LÃNH ĐẠO NĂM 2019 

gày 21 tháng 1 năm 2019, Đảng 

ủy Quân sự tỉnh Bình Thuận tổ 

chức hội nghị ra nghị quyết lãnh 

đạo nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí 

Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội 

nghị. Tham dự có Thiếu tướng Du 

Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7. 

N 
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Năm 2018, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình 

Thuận đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh 

hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề 

ra. LLVT tỉnh duy trì nghiêm túc nhiệm vụ 

sẵn sàng chiến đấu. Chú trọng xây dựng 

lực lượng, tuyên quân đạt 100% chỉ tiêu, 

chất lượng cao, biên chế cho các đơn vị 

làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đạt 

100%; biên chế 100% đầu mối đơn vị 

quân dự bị động viên; thành lập mới 21 

tiểu đội dân quân ở các xã, phường, 4 

trung đội và 5 tiểu đội tự vệ trong các 

doanh nghiệp có vốn nước ngoài, và 1 

Đại đội dân quân cơ động của tỉnh. 

 
Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh 

Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Chất lượng lực lượng DQTV được 

nâng lên, có gần 20% đảng viên trong lực 

lượng dân quân. Đã tổ chức 370 lớp bồi 

dưỡng KTQP cho 39.819 người; tham 

mưu, chỉ đạo huyện Hàm Tân và Bắc 

Bình và 25% xã, phường, thị trấn trong 

tỉnh diễn tập KVPT đạt kết quả tốt; 95% 

tổ chức cơ sở Đảng và 95,1% đảng viên 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp 

292 đảng viên mới trong Đảng bộ quân 

sự và LLVT. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu 

tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh 

Quân khu yêu cầu Đảng ủy quân sự tỉnh 

quan tâm xây dựng lực lượng chính trị 

nòng cốt ở cơ sở; tập trung công tác 

tuyển quân, tuyển sinh quân sự, xây 

dựng lực lượng; thường xuyên tuyên 

truyền, định hướng trong nhân dân; nắm 

chắc tình hình địa bàn, tham mưu, xử lý 

hiệu quả; duy trì nghiêm các chế độ trực 

và sẵn sàng chiến đấu; quan tâm xây 

dựng thế trận phòng thủ đảo Phú Quý… 

Duy Thỉnh // 

http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

(ngày 22 tháng 1) 

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

ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN THƯỞNG THĂM, TRAO QUÀ TẾT 
TẠI BÌNH THUẬN 

gày 31-1, đồng chí Võ Văn Thưởng, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư 
Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư 

đã đến thăm và trao quà Tết cho các gia 
đình chính sách, các hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số của tỉnh Bình Thuận; thăm và chúc 
Tết và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 
Hòa Thắng, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh Bình Thuận. 

Đến thăm và trao quà Tết cho 97 hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số ở hai xã miền 
núi Phan Sơn và Phan Lâm, huyện Bắc 
Bình (Bình Thuận), thay mặt lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn 

Thưởng khẳng định, hằng năm cứ mỗi dịp 
đón Tết cổ truyền của dân tộc, Đảng và 
Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo các địa 
phương chăm lo Tết cho nhân dân, đặc 
biệt là người dân ở các vùng sâu, vùng xa, 
miền núi, vùng bãi ngang ven biển, các gia 
đình chính sách, cán bộ lão thành cách 
mạng, người nghèo, neo đơn, đồng bào 
dân tộc thiểu số để làm sao ai cũng có 
được cái Tết sum vầy, đoàn viên. 

Đồng chí cũng bày tỏ sự vui mừng, tuy 
vẫn còn nhiều khó khăn nhưng cuộc sống 
của bà con đã có nhiều tiến bộ hơn so 
trước đây. Đồng chí mong rằng thời gian 

N 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/11807/imgp6776.jpg
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tới, với sự quan tâm của các cấp ủy, chính 
quyền, các ngành và địa phương trong 
tỉnh, cùng sự nỗ lực cố gắng của các gia 
đình thì cuộc sống của bà con sẽ ngày 
càng khá hơn, tiến bộ hơn. Nhân dịp Tết 
đến, Xuân về, đồng chí Võ Văn Thưởng 
gửi lời chúc mừng năm mới tới bà con hai 
xã Phan Sơn và Phan Lâm mạnh khỏe, 
hạnh phúc, nhiều niềm vui trong mỗi gia 
đình, sang năm Kỷ Hợi 2019 có nhiều may 
mắn và tốt hơn năm 2018. 

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quà Tết cho hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số xã Phan Sơn, huyện 
Bắc Bình (Bình Thuận). 

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên 
phòng Hòa Thắng, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, đồng chí 
Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng và biểu 
dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ 
Đồn Biên phòng Hòa Thắng đã đạt được 
trong thời gian qua. Đặc biệt là các nhiệm 
vụ trong công tác biên phòng, công tác 
Đảng, công tác chính trị. Đồng chí đánh giá 
cao tinh thần của các cán bộ, chiến sĩ thực 
hiện nhiệm vụ trong dịp Tết đều an tâm, 
vững vàng tư tưởng với những nhiệm vụ 
cụ thể, rõ ràng. 

Đồng chí cũng rất phấn khởi khi được 
nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị Tết 
theo truyền thống của dân tộc được cán 
bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Thắng 
chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng; chỉ huy đơn 
vị đã quan tâm, chăm lo bảo đảm cho cán 
bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết đầy đủ. 
Đồng thời, làm tốt công tác dân vận, góp 
phần cùng địa phương chăm lo Tết cho 
nhân dân trên địa bàn. Đồng chí mong 
rằng, bước sang năm 2019, cán bộ, chiến 
sĩ Đồn Biên phòng Hòa Thắng sẽ đạt nhiều 

kết quả tốt đẹp hơn nữa trong thực hiện 
nhiệm vụ của mình. Đồng chí chúc cán bộ, 
chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Thắng đón 
Tết thật vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, đoàn 
kết, phải tuyệt đối an toàn, phải cảnh giác, 
tỉnh táo để ứng phó với mọi tình huống có 
thể xảy ra trên địa bàn. 

Trong thời gian thăm và chúc Tết tại tỉnh 
Bình Thuận, đồng chí Võ Văn Thưởng đã 
đến thăm và trao quà Tết cho các đối 
tượng chính sách có công với cách mạng 
ở huyện Bắc Bình, là: Anh hùng LLVTND 
Lê Văn Bảng, ở xã Hồng Thái; hai Mẹ Việt 
Nam Anh hùng ở thị trấn Lương Sơn là Mẹ 
Trương Thị Rẫy có ba người con liệt sĩ và 
Mẹ Hồ Thị Quế có chồng và hai người con 
liệt sĩ. 

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quà Tết cho 97 hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số hai xã miền núi Phan 
Sơn và Phan Lâm, huyện Bắc Bình 

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm và trao quà Tết 
cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, Trương Thị Rẫy có 
ba người con liệt sĩ, ở thị trấn Lương Sơn, huyện 
Bắc Bình. 

Đình Châu // http://nhandan.com.vn.- 
2019 (ngày 31 tháng 1) 
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HỘI CCB TỈNH BÌNH THUẬN: BÁM SÁT NHIỆM VỤ 
TRỌNG TÂM 

Năm 2018, Hội CCB tỉnh Bình Thuận với gần 
19.300 hội viên bám sát nhiệm vụ trọng tâm, 
tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, 
chính quyền, bảo vệ nhân dân và chế độ trong 
tình hình mới. 

 

CCB xã Đức Phú, huyện Tánh Linh tham gia làm 
đường giao thông nông thôn. Ảnh: TL 

Các cấp Hội tổ chức quán triệt học tập các 
nghị quyết của Đảng, của Hội cho gần 17.300 
cán bộ, hội viên (trong đó có trên 3.700 cán 
bộ, đảng viên); đồng thời tổ chức 21 lớp tập 
huấn theo phân cấp cho 790 cán bộ chủ chốt 
nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao nhận 
thức và trách nhiệm, năng lực công tác. Sau 
học tập, cán bộ, hội viên đẩy mạnh tuyên 
truyển, vận động nhân dân phòng ngừa, ngăn 
chặn mọi âm mưu chống phá của các thế lực 
thù địch, tham gia phòng chống tội phạm, tệ 
nạn xã hội. Trong các vụ tụ tập đông người, 
gây rối trật tự công cộng ở T.P Phan Thiết, các 
huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Hội CCB tích 
cực vận động nhân dân bình tĩnh, nhận rõ 
đúng sai, không làm những việc quá khích, 
phá hoại, kiên quyết đưa kẻ vi phạm pháp luật 
ra xét xử, góp phẩn ổn định tình hình. Hội 
nhân rộng mô hình tựquản, tự phòng với 177 
tổ, đội có 1.841 hội viên tham gia; trong đó có 
108 tổ an ninh trật tự (ANTT), phòng chống 
ma túy với trên 1.000 hội viên; 11 tổ an toàn 
giao thông với 78 hội viên; 37 tổ cảm hóa giáo 
dục người lầm lỗi, với 517 hội viên và 21 tổ 

bảo vệ môi trường có 245 hội viên. Ngoài ra 
hội viên CCB còn làm nòng cốt trong các tổ 
hòa giải, tổ phòng chống ma túy, chống bạo 
lực gia đình tại các thôn, bản, tổ dân phố. Tiêu 
biểu là các mô hình 'Tổ liên quân phòng chống 
tội phạm" của phường Đức Thắng (T.p Phan 
Thiết); "Camera an ninh phòng chống tội 
phạm" ở xã Hàm Liêm (huyện Hàm Thuận 
Bắc); "Thôn tự quản, chống lây lan ma túy"; 
"Chức sắc tôn giáo tham gia đảm bảo ANTT" 
và "Dòng tộc văn hóa tự phòng, tự quản" ở 
vùng dân tộc Chăm (huyện Bắc Bình); "Ánh 
sáng an ninh" của hai huyện Tánh Linh, Đức 
Linh... "CCB tham gia phòng chống tội phạm 
và tệ nạn xã hội"... 

Thực hiện chương trình phối hợp với các 
ngành, đoàn thể, nhất là với Đoàn Thanh niên, 
các cấp Hội tổ chức 59 buổi nói chuyện truyền 
thống cho gần 12 ngàn lượt học sinh, sinh 
viên; tổ chức các đợt "Về nguồn" thăm chiến 
trường xưa và Bảo tàng lịch sử, dâng hương 
viếng Bác Hồ tại Khu di tích Dục Thanh, quét 
sơn, thắp nến tri ân và tu sửa nghĩa trang liệt 
sĩ có trên 3.200 lượt hội viên, đoàn viên, thanh 
niên, học sinh và nhân dân tham gia. Các cấp 
Hội phối hợp tuyên truyền vận động thanh 
niên thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, từ 
đăng ký độ tuổi 17, đến tham gia xét tuyển, tổ 
chức giao 100% chỉ tiêu cho các đơn vị; trong 
đó có 104 thanh niên là con hội viên (11 thanh 
niên là đảng viên). Hội viên trong lực lượng 
dân quân tự vệ, dự bị động viên đều tích cực 
tham gia huấn luyện, diễn tập bảo đảm quân 
số, thời gian và kết quả tốt. 

Từ bám sát nhiệm vụ trọng tâm, triển khai 
toàn diện các nhiệm vụ và chương trình phối 
hợp hoạt động. Nhất là nhạy bén tham mưu 
xử lý những tình huống phức tạp xảy ra, đạt 
được kết quả cao. Hội CCB tỉnh Bình Thuận 
được Cụm thi đua số 10, đề nghị T.Ư Hội tặng 
Bằng khen năm 2018. 

Duy Nghĩa 
Cựu Chiến binh Việt Nam.- 2019.- Số 

1262 (ngày 10 tháng 1).- Tr.6 
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LLVT TỈNH BÌNH THUẬN TƯNG BỪNG HOẠT ĐỘNG VUI TẾT 

rong không khí rộn ràng của những 
ngày tết Kỷ Hợi năm 2019, Bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh Bình Thuận tổ 

chức hội thi gói bánh chưng để duy trì nét 
đẹp văn hóa Tết cổ truyền, tạo sân chơi 
cho bộ đội vui xuân, đón tết sẵn sàng 
chiến đấu cao. 

Chị Trần Kim Thoa, đoàn viên thành 
đoàn thành phố Phan Thiết tỉnh Bình 
Thuận, cùng với các đoàn viên của chi 
đoàn kết nghĩa Đại đội Trinh sát 5 Bộ 
CHQS tỉnh, bên nhau chuẩn bị mọi công 
việc, vật dụng, nguyên liệu để tham gia 
Hội thi gói Bánh chưng do Bộ CHQS tỉnh 
tổ chức. Theo quy chế, mỗi đội có 6 
người nam và nữ, tự gói 5 cái bánh trong 
30 phút. Một thách thức đối với những 
người trẻ này. 

Chị Nguyễn Trần Kim Thoa, Đoàn viên 
Thành đoàn Phan Thiết cho biết: Chúng 
tôi có sự chuẩn bị kỷ lưỡng, tập gói thử 
đã vài lần. Rất vui khi được tham gia hội 
thi gói bánh chưng. Đây là dịp để giao 
lưu, học hỏi với các anh chiến sĩ trong dịp 
xuân năm nay. Em chúc tất cả các anh 
chiến sĩ vui vẻ, vui xuân nhưng không 
quên nhiệm vụ”. 

Tham gia hội thi gói bánh chưng mừng 
xuân Kỷ Hợi năm nay có 11 đội đến từ 
các đơn vị thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 
và Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; 
Trường Cao đẳng cộng đồng; Thành 
đoàn thành phố Phan Thiết. Ai cũng nỗ 
lực hết mình, thể hiện sự khéo léo trong 
cách gói bánh mang lại những sản phẩm 
không chỉ đẹp về hình thức mà còn chất 
lượng, mang đúng bản sắc, hương vị 
bánh chưng ngày tết. 

Thịt heo, gạo nếp, đậu xanh, lá dong 
được các đoàn viên thanh niên chuẩn bị, 
lựa chọn từ những sản phẩm tốt nhất. Có 
nhiều đơn vị Quân đội, ngoài gạo nếp 

phải đi mua, còn lại là những nguyên liệu 
do đơn vị tự tăng gia mang đến. 

Hạ sỹ Nguyễn Hữu Dũng, lái xe Thiết 
giáp, Đại đội Thiết giáp 74: “Đây là lần 
thứ 2 tham gia hội thi nhưng cảm giác rất 
hồi hộp và rất vui tươi phấn khởi, Đại đội 
74 tham gia hội thi quyết tâm đạt kết quả 
cao”. Còn Đại úy, Nguyễn Thị Hằng, Phó 
Bí thư Đoàn Công an tỉnh cho biết: “Khi 
được tham gia hội thi gói bánh chưng do 
Bộ CHQS tỉnh tổ chức, đây là hoạt động 
mà tuổi trẻ của chúng tôi có dịp được trải 
nghiệm những hoạt động Tết cổ truyền 
của dân tộc Việt Nam. Các bạn trẻ của 
chúng tôi rất hào hứng, các bạn đã tự tay 
gói được những cái bánh chưng rất đẹp 
để dùng”. 

Bên cạnh việc gói bánh chưng, Bộ 
CHQS tỉnh còn tổ chức cho cán bộ, chiến 
sĩ, đoàn viên ngoài Quân đội tham gia 
các trò chơi dân gian, các trò chơi vận 
động tạo không khí vui tươi, qua đây gắn 
kết mối đoàn kết quân nhân trong dịp tết 
đến, xuân về. 

Trong cái se lạnh của mùa xuân, 
quanh nồi bánh chưng, lửa hồng bập 
bùng các đoàn viên thanh niên cất lên lời 
ca, tiếng hát, làm vơi đi nổi nhớ nhà, nhớ 
người thân mỗi khi tết đến, qua đây xây 
dựng niềm tin, sự quyết tâm, an tâm tư 
tưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ trực sẵn 
sàng chiến đấu, bảo vệ sự binh yên cho 
nhân dân vui xuân mới. 

 

T 
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Các hoạt động trong hội thi gói báng chưng. 

Hội thi đã tạo ra sân chơi bổ ích và 
giao lưu kết nghĩa giữa các đoàn viên 
thuộc các chi đoàn trong và ngoài Quân 
đội. Thắt chặt tình đoàn kết quân dân. 
Tạo nên không khí vui tươi phấn khởi 
cho các chiến sĩ bước vào một mùa xuân 

mới, thêm một tuổi quân, thêm một tuổi 
đời. 

Đại úy Nguyễn Thanh Thuận, Trợ lý 
Thanh niên Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Năm 
nao cũng vậy, Đoàn thanh niên đều tổ 
chức các hoạt động, giúp cho anh em có 
không khí đón tết, yên tâm công tác, bảo 
đảm, duy trì nghiêm kỷ luật trong những 
ngày trực tết. Đặc biệt, trong các hoạt 
động mừng xuân Kỷ Hợi, ngoài việc gói 
bánh chưng truyền thống còn tổ chức 
các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa 
văn nghệ trong các ngày mùng 1 đến 
mùng 4, qua đó tạo tinh thần đoàn kết, 
gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ đối với đơn 
vị, đồng thời giúp cho cán bộ chiến sĩ an 
tâm, xem đơn vị như là nhà của mình để 
cùng nhau trực SSCĐ trong dịp tết”. 

Kết thúc cuộc thi ai củng được thưởng, 
được vui. Đây là hội thi trở thành định kỳ 
được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức 
liên tục 13 năm qua. Vừa để lưu giữ nét 
đẹp đời sống tinh thần vừa tạo sự đoàn 
kết chan hòa của tình đồng đội, tình quân 
dân. 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

(ngày 7 tháng 2) 

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

SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU, KHÔNG ĐỂ BỊ ĐỘNG TRONG 
MỌI TÌNH HUỐNG 

hượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa 
- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu 

cầu cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn 681, Vùng 2 
Hải quân vào dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ 
Hợi 2019 luôn duy trì nghiêm chế độ trực 
sẵn sàng chiến đấu, không để bị động 
trong mọi tình huống. 

 

Đoàn công tác của Tổng cục Chính Trị kiểm tra 
tại Lữ đoàn 681 

T 
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Sáng 21/1, tại Thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận, Đoàn công tác của 
Tổng cục Chính trị do đồng chí Thượng 
tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng 
cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt 
Nam dẫn đầu đã đến thăm, kiểm tra và 
chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681, 
Vùng 2 Hải quân. 

 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà Lữ 
đoàn 681 

Tại buổi làm việc, đồng chí Chính ủy 
Lữ đoàn 681 báo cáo với đoàn công tác 
về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, 
tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn, công tác triển khai 
các phương án sẵn sàng chiến đấu và 
chuẩn bị chăm lo đón Tết Kỷ Hợi 2019 

cho bộ đội. Đoàn công tác đã đi kiểm tra 
thực tế tại đơn vị. 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa 
ghi nhận, biểu dương những thành tích 
mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 đã đạt 
được, nhất là trong công tác huấn luyện, 
diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng 
nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, 
công tác dân vận và chăm lo đời sống bộ 
đội. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục 
Chính trị yêu cầu đơn vị trong dịp đón Tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi luôn làm tốt công tác 
giáo dục, quán triệt nhiệm vụ, thường 
xuyên kiểm tra, động viên cán bộ chiến 
sĩ, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội; 
duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng 
chiến đấu, không để bị động bất ngờ 
trước mọi tình huống. Lữ đoàn hiệp đồng 
chặt chẽ với các đơn vị trong toàn 
vùng  quản lý, bảo vệ vững chắc chủ 
quyền vùng biển được phân công;  đồng 
thời tổ chức hiệu quả các hoạt động vui 
chơi trong dịp tết trên tinh thần phấn 
khởi, vui tươi, an toàn, tiết kiệm. 

Xuân Nguyên, Quang Hà // 
http://cpv.org.vn.- 2019 

 (ngày 21 tháng 1) 

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

THIẾU TƯỚNG NGUYỄN MINH HOÀNG THĂM, CHÚC TẾT TRƯỜNG BẮN 
QUỐC GIA KHU VỰC 3 VÀ CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 25/1, Thiếu tướng Nguyễn 
Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân 
khu 7 đến thăm, chúc Tết Trường 

bắn Quốc gia khu vực 3 và các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
Bình Thuận, Thiếu tướng Nguyễn Minh 
Hoàng chúc tỉnh Bình Thuận đạt được nhiều 
kết quả tốt đẹp trong năm 2019, đồng thời 
đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục 
lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; 
quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ LLVT 
tỉnh, nhất là trong các cao điểm lễ, Tết. 

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, Tiểu 
đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh), Lữ đoàn Tên lửa 681 
(Quân chủng Hải quân); Cụm Điệp báo 8 
(Quân khu 7) và Trường bắn Quốc gia khu 
vực 3, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 
chúc các đơn vị đón xuân vui tươi, an toàn, 
tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, đồng thời 
nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát 
hiện và xử trí hiệu quả các vấn đề nảy sinh. 

N 
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Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng chúc Tết Tỉnh 

ủy Bình Thuận. 

 
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng chúc Tết 

UBND tỉnh Bình Thuận  

 

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng chúc Tết Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận 

 

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng chúc Tết Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận 

 

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng chúc Tết Công 
an tỉnh Bình Thuận 

 

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng thăm, chúc 
Tết Lữ đoàn Tên lửa 681 

 
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng tặng quà Tết 

cho đại diện Cụm Điệp báo 8 

 

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng chúc tết 
Trường bắn Quốc gia khu vực 3 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/11888/dsc3663.JPG
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Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng chúc tết Hội 
Cựu Chiến binh tỉnh Bình Thuận. 

 

Đến thăm, chúc Tết Hội Cựu Chiến binh 
tỉnh Bình Thuận, đồng chí Phó Chính ủy 
Quân khu chúc Hội ngày càng vững mạnh, 
phối hợp hiệu quả với các đoàn thể chính trị 
- xã hội khác của tỉnh trong tham gia xây 
dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và giáo dục 
truyền thống yêu nước, truyền thống của 
Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng cho 
thế hệ trẻ. 

 

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng chúc 
Tết Tập đoàn Rạng Đông 

Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Minh 
Hoàng  đã đến thăm, chúc Tết Tập đoàn 
Rạng Đông có trụ sở tại thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đây là doanh nghiệp 
có nhiều đóng góp, hỗ trợ LLVT Quân khu 7 
trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng và công tác chính sách, hậu phương 
quân đội. 

Tấn Chí // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019  

(ngày 26 tháng 1) 
----------------------------------------------------------- 

THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG NGHĨA KIỂM TRA 
VÀ CHÚC TẾT BĐBP TỈNH BÌNH THUẬN 

áng 21-1, Thượng tướng Nguyễn 
Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung 

ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 
QĐND Việt Nam đã đến thăm, kiểm tra, 
chúc Tết tại Bộ Chỉ huy BĐBP Bình 
Thuận và Đồn Biên phòng Thanh Hải. 

Tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Đồn Biên 
phòng Thanh Hải, Thượng tướng 
Nguyễn Trọng Nghĩa đã nghe báo cáo 
tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ 
công tác Biên phòng năm 2018, công tác 
chăm lo Tết cho bộ đội, công tác hậu 
phương quân đội cũng như việc triển 
khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, 
kế hoạch nắm tình hình địa bàn trước, 
trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi… 

Sau khi nghe báo cáo, Thượng tướng 
Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những 

thành tích mà tập thể cán bộ, chiến 
sỹ BĐBP tỉnh Bình Thuận đã đạt được 
trong năm 2018; đặc biệt, đã chủ động 
làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, 
UBND trong việc xử lý các vụ việc nảy 
sinh, góp phần giữ gìn an ninh chính trị 
khu vực biên giới biển phụ trách. 

 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, kiểm 
tra Đồn Biên phòng Thanh Hải. Ảnh: Trung 
Thành 

S 
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Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian 
tới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục 
Chính trị lưu ý: Năm 2019 là năm có 
nhiều sự kiện quan trọng của đất nước 
và quân đội và đặc biệt là đối với lực 
lượng BĐBP với việc tổ chức kỷ niệm 60 
năm Ngày Truyền thống BĐBP 
(3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm Ngày 
Biên phòng toàn dân (3/3/1989-
3/3/2019), vì vậy, BĐBP tỉnh Bình Thuận 
cần tiếp tục giáo dục, quán triệt cho cán 
bộ, chiến sỹ đơn vị nêu cao ý thức trách 
nhiệm, nỗ lực phấn đấu trong thực hiện 
nhiệm vụ được giao; phối hợp với hệ 
thống chính trị ở các địa phương tuyên 
truyền pháp luật cho ngư dân; chủ động 
nắm chắc tình hình địa bàn, âm mưu, thủ 
đoạn chống phá của các thế lực thù địch, 
từ đó làm tốt công tác tham mưu cho 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền 
các địa phương giữ gìn an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội. 

Đồng chí yêu cầu, trong dịp Tết 
Nguyên đán, BĐBP tỉnh Bình Thuận cần 
chủ động nắm tình hình địa bàn phụ 

trách; chú trọng quan tâm chăm lo chu 
đáo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ 
đội; đồng thời, thực hiện tốt chính sách 
hậu phương quân đội để cán bộ, chiến 
sỹ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao. 

 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc Tết Bộ 
Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Trung 
Thành 

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn 
Trọng Nghĩa đã tặng quà, chúc Tết cán 
bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Bình Thuận. 

Trung Thành // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2019 

(ngày 22 tháng 1)

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

TỈNH BÌNH THUẬN HIỆP ĐỒNG GIAO NHẬN QUÂN 
NĂM 2019 

gày 11 tháng 1, để thống nhất về 
các quy định, quy trình, tiêu chuẩn 
trong tuyển quân 2019, Bộ CHQS 

tỉnh Bình Thuận chủ trì ký kết hiệp đồng 
giao, nhận quân giữa các địa phương 
giao quân và đơn vị nhận quân. 

Năm 2019, tỉnh Bình Thuận được giao 
chỉ tiêu tuyển 1.300 quân nhập ngũ vào 
các đơn vị quân đội và 113 thanh niên 
tham gia vào lực lượng công an nhân 
dân. 

Đến nay các địa phương đã hoàn 
thành xong việc khám tuyển, xét duyệt 
chính trị, bình cử, công khai danh sách 
thanh niên trúng tuyển. Theo thống kê, 

chất lượng thanh niên trúng tuyển năm 
2019 của tỉnh Bình Thuận cao hơn các 
năm trước. 

 

Các đơn vị ký kết hiệp đồng giao nhận quân năm 
2019. 

N 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/11651/imgp634020190111104042065.jpg
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Có 35 đảng viên, 202 thanh niên có 
trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học, 
sức khỏe loại 1,2 chiếm trên 50%. Năm 
2019 các địa phương trong tỉnh Bình 
Thuận sẽ giao 630 quân cho các đơn vị 
thuộc Bộ Quốc phòng gồm Vùng 4 Hải 
quân, Quân đoàn 4, Bộ Tư lệnh Bộ đội 
Biên phòng.  Giao cho các đơn vị trực 
thuộc Quân khu 7 là 670 quân. 

Tại hội nghị, các địa phương giao 
quân và đơn vị nhận quân đã ký kết 
thống nhất số lượng, phương thức giao, 
nhận, công tác thâm nhập, chốt hồ sơ, 

thời gian kiểm tra, phúc tra sức khỏe và 
các quy trình trong buổi lễ giao, nhận 
quân bảo đảm nhanh, gọn, an toàn. 

Từ nay đến ngày giao quân, các địa 
phương tăng cường công tác tuyên 
truyền, thực hiện công tác chính sách, 
hậu phương Quân đội, các đơn vị nhận 
quân làm công tác chuẩn bị tiếp đón, 
huấn luyện chiến sĩ mới. 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

(ngày 11 tháng 1) 

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

TRAO THƯỞNG GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG 

ỷ niệm 89 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam 
(3/2/1930 - 3/2/2019), chiều ngày 

8/1, Ban Tổ chức Giải Cờ đỏ tỉnh Bình 
Thuận đã tổ chức tổng kết và trao 
thưởng Giải báo chí về xây dựng Đảng 
tỉnh Bình Thuận năm 2018. 

 

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu đơn 
vị tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban tổ chức Giải đã 

đến dự và phát biểu tại buổi lễ. 

Sau 5 tháng phát động, Ban tổ chức 
đã nhận được 44 tác phẩm báo chí dự thi 
có chủ đề về xây dựng Đảng. Trong đó, 
thể loại báo giấy 16 tác phẩm, báo điện 
tử 06 tác phẩm, truyền hình và phát 
thanh có 22 tác phẩm từ các đơn vị Đức 
Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Bắc 

Bình, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh 
Truyền hình tỉnh, Hội Văn học - Nghệ 
thuật tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh… Dựa 
theo các tiêu chí của điều lệ giải, Hội 
đồng xét chọn Giải Cờ đỏ tỉnh Bình 
Thuận đã chọn 20 tác phẩm có số điểm 
cao nhất để trao giải, gồm: 4 giải B, 6 giải 
C, 10 giải khuyến khích (không có tác 
phẩm đạt giải A). 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh 
nhấn mạnh: Giải báo chí về xây dựng 
Đảng tỉnh Bình Thuận năm 2018 đã 
được sự hưởng ứng của các cơ quan, 
đơn vị và Đảng bộ trong tỉnh, đáp ứng 
việc tuyên truyền rộng rãi trong công tác 
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, 
nêu được những tổ chức, cá nhân điển 
hình trong công tác xây dựng và chỉnh 
đốn Đảng. Nội dung về lĩnh vực công tác 
Dân vận đã được nhiều tác giả chú ý 
quan tâm đề cập, phản ánh trong bài dự 
thi của mình. Các tác phẩm dự thi đã 
phản ánh khá toàn diện về công tác xây 
dựng Đảng ở khắp các vùng miền, lĩnh 
vực; phong phú về chủ đề, đa dạng về 
loại hình, sâu sắc về nội dung thể hiện. 
Nhiều tác giả đã chú ý tìm tòi tổng kết 
thực tiễn, phát triển lý luận; sơ kết những 
kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; phát 

K 
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hiện những vấn đề mới, những mô hình 
độc đáo; phản ánh gương người tốt, việc 
tốt, đấu tranh chống tiêu cực; qua đó, gợi 
mở để các cấp, các ngành chức năng chỉ 
đạo, giải quyết xử lý; một số tác phẩm có 
sức lan tỏa lớn, tạo ấn tượng sâu sắc. 

Mặc dù còn có những hạn chế và thiếu 
sót; song, có thể khẳng định: Giải báo chí 
về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận lần 
thứ 2, năm 2018 mang tên “Giải Cờ đỏ” 
đã góp phần tạo một nét mới trong tuyên 
truyền về công tác tổ chức xây dựng 
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thắp 
lên nguồn cảm hứng, niềm say mê tìm 
tòi, sáng tạo trong đội ngũ những người 
làm báo và những người viết báo không 
chuyên. Thành công của Giải không chỉ 
thể hiện ở chỗ, các cơ quan báo chí, các 
nhà báo và người viết báo không chuyên 
trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng, tham 
gia mà quan trọng hơn là các tác phẩm 
tham dự giải đã góp phần khẳng định, 
củng cố và tăng cường sự đồng thuận xã 
hội trong công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, nhất là trong cuộc đấu tranh chống 
suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; 
góp phần nâng cao nhận thức về Đảng, 
nâng cao uy tín, tiếp tục khẳng định vai 
trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối về mọi 
mặt của Đảng; củng cố niềm tin của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng; 
góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh”.  

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực đã 
biểu dương, ghi nhận sự đóng góp to lớn 
của báo chí trong công tác xây dựng 
đảng và chúc mừng các tác giả, các 
nhóm tác giả có nhiều thành tích xuất sắc 
đã đoạt Giải Cờ đỏ lần thứ II năm nay. 
Đồng thời cũng đã chính thức phát động 
giải Cờ đỏ năm 2019.  

Năm 2019, năm thứ 4 thực hiện Nghị 
quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Ban 
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư đã xác định năm 2019 phải 

tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng với một tinh thần tích 
cực hơn, hiệu quả hơn; công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là 
nhiệm vụ của cấp uỷ, tổ chức đảng các 
cấp mà cần có sự tham gia tích cực của 
cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp 
nhân dân, trong đó báo chí có vai trò rất 
quan trọng. 

Để có thể tham gia xây dựng Đảng 
hiệu quả, mỗi cơ quan báo chí, mỗi 
người làm báo cần chủ động, tích cực 
bám sát thực tế cơ sở để kịp thời phản 
ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị; từ 
đó phát hiện cách làm hay, mô hình tốt 
để biểu dương và đấu tranh phê phán 
những khuyết điểm vi phạm, những vấn 
đề còn hạn chế, tồn tại. Mỗi tin, bài trên 
báo chí, nhất là công tác xây dựng Đảng 
đòi hỏi phải thể hiện tầm trí tuệ, đạo đức, 
thái độ đúng đắn, khách quan của người 
làm báo trước những vấn đề đang đặt ra, 
giúp cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng làm 
tốt hơn vai trò lãnh đạo, định hướng cho 
mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn phấn 
đấu, giữ vững bản lĩnh của người cộng 
sản, thật sự là tấm gương sáng trong 
cuộc sống. 

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy 
Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ 
chức đoàn thể các cấp cần tiếp tục lãnh 
đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên 
truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức, chiến 
sỹ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp 
nhân dân và phóng viên các cơ quan báo 
chí thường trú của các cơ quan Trung 
ương trên địa bàn toàn tỉnh tham gia 
hưởng ứng cuộc thi; phối hợp chặt chẽ, 
giúp đỡ, tạo điều kiện để cơ quan báo chí 
và người làm báo trong việc tuyên truyền 
về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
Các cơ quan báo chí và những người 
làm báo bằng tình cảm, trách nhiệm của 
mình với Đảng, với đất nước hãy tích cực 
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tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng 
tỉnh Bình Thuận lần thứ III - năm 2019.  

Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp, Hội 
Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí của 
tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền 
sâu rộng về Giải báo chí về xây dựng 
Đảng tỉnh Bình Thuận, tạo sự quan tâm, 
hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa 
phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân; 
tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên, 
cộng tác viên tiếp cận các mô hình hay, 
cách làm mới trong công tác xây dựng 
Đảng để có nhiều tác phẩm chất lượng 
tham dự giải. Báo Bình Thuận, Đài Phát 
thanh – Truyền hình tỉnh, Hội Văn học - 
Nghệ thuật tỉnh cần chủ động có kế 
hoạch tham gia và tạo điều kiện cho anh 
chị em phóng viên, biên tập viên, cộng 
tác viên, hội viên nâng cao chất lượng 

tin, bài, phóng sự về xây dựng Đảng; lựa 
chọn, bố trí phóng viên giỏi, có kinh 
nghiệm viết về đề tài xây dựng Đảng; tổ 
chức tập huấn, bồi dưỡng, phối hợp với 
cấp uỷ các cấp, bám sát nhiệm vụ và 
thực tế ở cơ sở để tìm hiểu viết bài 
chuyên sâu.  

Với thành công của Giải báo chí về xây 
dựng Đảng tỉnh Bình Thuận mang tên 
Giải Cờ đỏ lần thứ II, với sự ủng hộ và 
giúp đỡ của các ngành, các cấp và các 
tầng lớp nhân dân, Giải báo chí về xây 
dựng Đảng tỉnh Bình Thuận mang tên 
Giải Cờ đỏ lần thứ III tiếp tục thành công 
và thành công. 

Tô Thành Long // 
http://www.tuyengiao.vn.- 2019 

 (ngày 9 tháng 1)

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

BÌNH THUẬN CÒN 132 DỰ ÁN VEN BIỂN CHẬM TRIỂN KHAI 

heo báo cáo của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Bình Thuận, hiện tỉnh 
còn 132 dự án ven biển chậm triển 

khai, hầu hết do nguyên nhân vướng đền 
bù giải tỏa và chồng quy hoạch khai thác 
titan. 

 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 390 dự án đầu tư 
ven biển được chấp thuận đầu tư còn hiệu lực. 
Ảnh minh họa: An Hiếu/TTXVN 

Trong đó, 51 dự án vướng đền bù giải 
tỏa, 28 dự án vướng khai thác khoáng 
sản titan, 22 dự án không có đường vào 
và vướng quy hoạch, 27 dự án mới chấp 

thuận đầu tư đang làm thủ tục đất đai, 4 
dự án vướng lý do khác..  

Trong năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Bình Thuận chủ động phối hợp 
với Thanh tra tỉnh rà soát dự án chậm 
triển khai theo chỉ đạo của Ủy ban nhân 
dân tỉnh. Qua rà soát, cơ quan này đã đề 
xuất thu hồi 20 dự án. Đây là những dự 
án đã được tỉnh Bình Thuận cấp phép 
lâu, qua thời gian dài chưa triển khai xây 
dựng. 

Nguyên nhân chính khiến các dự án 
triển khai chậm bởi gặp khó khăn trong 
đền bù giải phóng mặt bằng, kéo dài do 
việc xác định tính pháp lý nguồn gốc đất; 
có những dự án chỉ vướng đền bù một 
phần nhưng không đền bù được, ảnh 
hưởng tới toàn bộ dự án. Cơ sở hạ tầng 
của một số khu vực thiếu, chưa đồng bộ 
khiến nhà đầu tư triển khai chậm như ở 
khu vực thị xã La Gi, huyện Hàm Thuận 
Nam… Nhiều dự án tại một số khu vực 

T 
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như Hòa Thắng (huyện Bắc Bình), chồng 
lấn với quy hoạch titan phải tạm dừng… 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ 
đạo các ngành chức năng có liên quan 
tập trung giải quyết khó khăn để tạo điều 
kiện cho các dự án triển khai. Sở Kế 
hoạch và Đầu tư phối hợp với Thanh tra 
tỉnh rà soát và phân loại khó khăn của 
từng dự án để đề xuất với Ủy ban nhân 
dân tỉnh biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện 
cho các dự án triển khai. Những dự án 
chậm triển khai xây dựng mà không có lý 
do chính đáng phải kiên quyết thu hồi. 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Bình Thuận, hiện nay trên địa bàn 
tỉnh có 390 dự án đầu tư ven biển được 
chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, với tổng 
diện tích 6.497 ha và tổng vốn đầu tư 
61.545 tỷ đồng. 

Những năm qua, tỉnh Bình Thuận thu 
hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong và 
ngoài nước tới đầu tư tại địa phương. 
Tính đến cuối năm 2018, hơn 1.100 dự 
án trong và ngoài nước đầu tư tại Bình 
Thuận với tổng vốn khoảng 7 tỷ USD; 
trong đó, 107 dự án có vốn đầu tư nước 
ngoài tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực 
du lịch - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng. 

Tỉnh đang thu hút đầu tư vào các 
ngành như: chế biến thủy sản xuất khẩu, 
vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ, 
công nghiệp khai khoáng, chế biến 
khoáng sản… 

Nguyễn Thanh // 
https://baotintuc.vn.- 2019  

(ngày 23 tháng 1)

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

BÌNH THUẬN ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

ăm 2019, tỉnh Bình Thuận phấn đấu 
đạt tốc độ tăng GRDP từ 7,3 đến 
7,5%; sản lượng lương thực đạt 

810.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 710 
triệu USD và thu ngân sách nhà nước đạt 
hơn 9.300 tỷ đồng... Ðể đạt các mục tiêu 
nêu trên, tỉnh tập trung thực hiện bốn khâu 
đột phá: Ðẩy mạnh cải cách hành chính; 
xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ 
tầng thiết yếu; nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực; ứng dụng rộng rãi các thành tựu 
khoa học và công nghệ vào hoạt động sản 
xuất. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục khai thác, 
sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm 
năng, lợi thế của tỉnh nhằm thúc đẩy kinh 
tế phát triển nhanh, bền vững; chú trọng 
ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh 
và phúc lợi xã hội, giữ vững quốc phòng - 
an ninh, trật tự an toàn xã hội... Tỉnh yêu 
cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện 
đồng bộ các nhóm giải pháp để cơ cấu lại 
nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 
trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, 
năng suất lao động và sức cạnh tranh của 
nền kinh tế. Tiếp tục mở rộng hợp tác, cải 

thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện 
thuận lợi thu hút đầu tư các dự án ngoài 
ngân sách và vốn đầu tư nước ngoài, 
khuyến khích khởi nghiệp, hỗ trợ doanh 
nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, kinh 
doanh... Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ thi 
công các dự án điện, nhất là điện mặt trời, 
điện gió, các ngành, địa phương cần thu 
hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các khu, 
cụm công nghiệp, phát triển công nghiệp 
chế biến nông, lâm, thủy sản; nâng cao 
chất lượng dịch vụ, đa dạng các sản phẩm 
du lịch, liên kết phát triển du lịch với các 
địa phương... 

Năm 2018 tốc độ tăng trưởng GRDP 
của tỉnh tăng 8,08% so với năm 2017. 
Trong năm, toàn tỉnh có 18 dự án được 
khởi công xây dựng và 19 dự án đi vào 
hoạt động kinh doanh; có 1.092 doanh 
nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp 
đăng ký thành lập mới, tăng 22%. 

PV // Nhân dân.- 2019.- Số 23097  
(ngày 6 tháng 1).- Tr.4

N 
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CHÚ TRỌNG XÃ HỘI HÓA NGHỀ RỪNG 

ó là Cty TNHH MTV Lâm sản Bình 
Thuận, nhờ thực hiện mô hình 
lâm nghiệp xã hội nên trong năm 

2018 đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ, chỉ tiêu kế hoạch được cấp trên giao. 

Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình 
Thuận được UBND tỉnh giao quản lý, sử 
dụng diện tích rừng và đất rừng hơn 
17.673 ha, với nhiệm vụ chính là trồng 
rừng nguyên liệu, khai thác chế biến gỗ 
và kinh doanh dịch vụ nông, lâm nghiệp. 
Trong năm 2018, với quyết tâm, cố gắng 
vượt bậc toàn Cty đã hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch trên giao. 

 

Rừng trồng của Cty Lâm nghiệp Bình Thuận 

Ông Nguyễn Tiến Dũng, TGĐ Cty cho 
biết, trong công tác gieo ươm Cty đã SX 
hơn 3,2 triệu cây giống; trồng hơn 815 ha 
rừng, đạt hơn 93% kế hoạch. Trong công 
tác QLBVR Cty cũng đạt 100% kế hoạch. 
Bên cạnh đó, các chỉ tiêu tài chính đều 
đạt và vượt, với doanh thu hơn 62 tỷ 
đồng, lợi nhuận hơn 2,68 tỷ đồng và nộp 
ngân sách hơn 25,7 tỷ đồng. Đặc biệt, 
Cty đã xây dựng phương án quản lý rừng 
bền vững và được tổ chức quốc tế GFA 
của CHLB Đức cấp Chứng chỉ rừng 
(FM/COC) với hơn 9.793 ha. 

 Cty cũng đẩy mạnh xã hội hóa nghề 
rừng, đem lại lợi ích cho cộng đồng. Thời 
gian qua, Cty đã giao khoán bảo vệ rừng 

tự nhiên được 1.622,3 ha cho 50 hộ đồng 
bào dân tộc tại thôn Tân Quang, xã Sông 
Phan (Hàm Tân) và giao khoán bảo vệ 
rừng trồng với 241,9 ha cho 2 hộ tại xã 
Hàm Mỹ (Hàm Thuận Nam). Và, trong 
năm 2019, Cty tiếp tục ký kết giao khoán 
thêm 350 ha rừng nữa cho 11 hộ trên địa 
bàn các xã Tân Tiến (TX Lagi); xã Hàm 
Cần (Hàm Thuận Nam) và xã La Dạ 
(Hàm Thuận Bắc). 

 Trải qua 22 năm kinh nghiệm trồng 
rừng, đến nay Cty đã đạt được được 
nhiều kết quả đáng mừng. Thứ nhất, Cty 
đã trồng được gần 10.000ha rừng (5.273 
ha keo lai, 3.651 ha rừng bạch đàn và 
1.050 ha rừng cao su), tạo được vùng 
nguyên liệu lớn cho DN và tỉnh nhà. Thứ 
hai, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập 
cho CBCNV, người dân, góp phần xóa 
đói giảm nghèo, ổn định tình hình an ninh 
trật tự xã hội theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh. 

 

Vườn ươm của Cty 

 Thứ ba là công tác môi trường, tạo 
được diện tích lớn rừng trồng, tăng độ 
che phủ rừng, góp phần chống BĐKH, 
chống sa mạc hóa, chống cát bay… cải 
thiện môi trường. Thứ tư là bảo vệ được 
một quỹ đất có diện tích lớn rừng và đất 
rừng cho tỉnh nhà, khi tỉnh có nhu cầu thu 
hồi đất để xây dựng các công trình phục 

Đ 
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vụ dân sinh, phát triển KT-XH. Thứ năm, 
Cty đã đóng góp lớn cho ngân sách cho 
tỉnh nhà và thực hiện tốt mối quan hệ 
cộng đồng với các địa phương có thực 
hiện dự án. 

 Đơn vị cũng vinh dự là một trong 
những DN quốc doanh ngành lâm nghiệp 
ở khu vực Đông Nam bộ trồng rừng đạt 
tiêu chuẩn FSC quốc tế và thực hiện tốt 
phương án quản lý rừng bền vững. Theo 
đó, từ năm 2017, Cty đã SX kinh doanh 
theo phương án quản lý rừng bền vững 
và chứng chỉ rừng. Nhờ đó, từ năm 2017 
đến nay tình trạng khai thác rừng trái 
phép, dân vào lấn chiếm đất, gây cháy 
rừng... đã giảm đáng kể. 

 Từ những kết quả trên, những năm 
tiếp theo Cty tiếp tục duy trì chính sách 
lâm nghiệp xã hội- giao khoán bảo vệ 
rừng cho đồng bào dân tộc, bà con sống 
ở vùng ven dự án có hoàn cảnh khó 
khăn, tiến đến đa dạng hóa mô hình, xã 
hội hóa nghề rừng. Thực hiện công tác 
lâm sinh, đảm bảo duy trì được quản lý 
rừng bền vững và chứng chỉ rừng 

năm 2019; phấn đấu doanh thu hơn 70 
tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 3,735 tỷ 
đồng; nộp ngân sách 6,446 tỷ đồng... 

Cty sẽ quy hoạch lại toàn bộ rừng  

Trồng phù hợp với quyết định phê 
duyệt điều chỉnh của UBND tỉnh và 
xây dựng quy trình trồng rừng phù 
hợp với phương án quản lý rừng bền 
vững theo tiêu chí của tổ chức GFA. 
Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, học tập, 
thực hành kỹ thuật trồng rừng, cây 
giống và áp dụng KHKT, công nghệ 
vào SX. Khai thác lợi thế đất đai, nhân 
rộng mô hình thâm canh rừng trồng, 
nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng 
năng suất rừng trồng đúng quy trình 
kỹ thuật, với gần 10.000 ha đã được 
cấp giấy chứng chỉ rừng FM/CoC 
quốc tế. 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 
2019 (ngày 8 tháng 1)

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

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ĐẦU TIÊN CỦA TỈNH BÌNH THUẬN 
HÒA LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA 

ừa qua, tại xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Dự 
án Điện mặt trời đầu tiên tại Trung 

tâm Điện lực Vĩnh Tân đã được đóng 
điện thành công, vận hành hòa vào lưới 
điện quốc gia. 

 

Dự án Điện mặt trời tại Trung tâm Điện 
lực Vĩnh Tân do Công ty cổ phần Tư vấn 
xây dựng điện 2 (EVNPECC2) là đơn vị 
cổ phần do Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) nắm giữ cổ phần chi phối làm chủ 
đầu tư. Dự án có công suất lắp đặt là 6,2 
MW với sản lượng phát điện dự kiến mỗi 
năm khoảng 10,5 triệu kW giờ. Công 
trình có tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ 
đồng. Đây là dự án được EVNPECC2 
triển khai theo phương thức tự thiết kế - 
mua sắm trang thiết bị - tổ chức thi công; 
đồng thời cũng là công trình nằm trong 
chiến lược phát triển của EVNPECC2 
làm chủ đầu tư xây dựng nhà máy điện 
từ nay đến năm 2022, với mục tiêu đạt 
tổng công suất 500 MW. 

V 
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Vận hành điện mặt trời Vĩnh Tân 

Nhờ chủ động được toàn bộ các khâu 
từ khảo sát, thiết kế, chế tạo cơ khí, thi 
công, giám sát, quản lý dự án, quản lý 
mua sắm, thử nghiệm và vận hành, 
EVNPECC2 đã hoàn thành công trình 
với chất lượng tốt, tiết kiệm chi phí và tiến 

độ nhà máy sớm hơn ba tháng so với tiến 
độ đề ra. 

Với những nỗ lực rất lớn của tập thể 
cán bộ, kỹ sư và người lao động, việc 
EVNPECC2 đưa vào vận hành dự án 
điện mặt trời đầu tiên của tỉnh Bình 
Thuận trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi có 
ý nghĩa rất lớn trong việc tăng cường 
nguồn cấp điện cho phụ tải khu vực và 
hệ thống, nhất là trong thời gian tới, tình 
hình cung cấp điện khu vực phía nam 
được dự báo có nhiều khó khăn, thách 
thức. 

Thanh Giang // 
http://nhandan.com.vn.- 2019 

 (ngày 30 tháng 1) 

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

KHUYẾN CÔNG BÌNH THUẬN: ƯU TIÊN CÁC NGÀNH NGHỀ 
THẾ MẠNH 

iếp tục phát huy những kết quả đã 
đạt được trong 5 năm vừa qua 
(2014-2018), UBND tỉnh Bình 

Thuận đã xây dựng định hướng dài hơi 
cho công tác khuyến công, trong đó ưu 
tiên hỗ trợ nguồn lực phát triển các 
ngành nghề thế mạnh. 

 

Khuyến công đã giúp nhiều cơ sở CNNT từng 
bước tự động hóa quy trình sản xuất 

Điểm nhấn mô hình trình diễn kỹ 
thuật 

Công tác khuyến công đã ghi dấu đậm 
nét trong phát triển công nghiệp nông 
thôn (CNNT) cũng như ngành công 

nghiệp của Bình Thuận. Trong đó, nội 
dung xây dựng mô hình trình diễn kỹ 
thuật và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên 
tiến, hiện đại vào sản xuất được xem là 
thiết thực và đạt hiệu quả cao. 

Từ năm 2014 - 2018, khuyến công tỉnh 
đã hỗ trợ thực hiện 1 mô hình trình diễn 
kỹ thuật và 17 đề án ứng dụng máy móc, 
thiết bị tiên tiến vào sản xuất với tổng 
kinh phí hỗ trợ trên 3,1 tỷ đồng. Các đề 
án được tập trung thực hiện trong một số 
ngành nghề như: Chế biến nông, lâm, 
thủy sản và hàng tiêu dùng, gạch không 
nung… 

Ngoài ra, khuyến công tỉnh còn triển 
khai hiệu quả nhiều nội dung khác, như: 
Hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong công 
nghiệp; hỗ trợ kinh phí thuê gian hàng 
cho 16 cơ sở CNNT tham gia các hội 
chợ, triển lãm; tổ chức 8 lớp quản lý và 1 
lớp khởi sự doanh nghiệp; hỗ trợ đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật 2 cụm công 
nghiệp… 

T 
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Tuy nhiên, theo đại diện UBND tỉnh, 
Bình Thuận vẫn chưa triển khai hết nội 
dung của chương trình khuyến công. Cụ 
thể, tỉnh chưa thực hiện được đề án nào 
trong nội dung hợp tác quốc tế về khuyến 
công, do ngân sách của tỉnh hạn chế, 
không bố trí được nguồn kinh phí cho 
công tác này. Giai đoạn vừa qua cũng có 
6 đề án xây dựng mô hình trình diễn và 
ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản 
xuất phải trả lại. Nguyên nhân chủ yếu do 
năng lực triển khai của các cơ sở thụ 
hưởng không cao. Cùng đó là tính khả thi 
của một số đề án chưa sâu, công tác 
thẩm định hạn chế, chưa đánh giá đầy đủ 
năng lực của doanh nghiệp nên sau khi 
đề án được phê duyệt lại không triển khai 
thực hiện được. 

Hỗ trợ toàn diện 

Với những bất cập trong triển khai 
công tác khuyến công, đại diện UBND 
tỉnh Bình Thuận cho rằng, tỉnh sẽ tập 
trung nguồn lực thực hiện các chương 
trình, đề án đã được giao. Trong đó, ưu 
tiên hỗ trợ toàn diện cho một số ngành 
nghề thế mạnh, từ nhân lực, công nghệ 
sản xuất, thiết kế bao bì sản phẩm cho 
tới thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Xây dựng mô hình trình diễn vẫn là nội 
dung được tập trung nguồn lực cho thực 
hiện đến năm 2020. Tỉnh sẽ vận dụng 
nguồn kinh phí quốc gia, phối hợp kinh 

phí khuyến công với kinh phí từ các 
chương trình mục tiêu khác để thực hiện 
các đề án có quy mô và sức lan tỏa lớn. 
Trọng tâm là xây dựng các đề án điểm, 
đề án nhóm hỗ trợ phát triển công nghiệp 
hỗ trợ, công nghiệp chế biến các sản 
phẩm lợi thế, đặc trưng của tỉnh. 

Định hướng giai đoạn 2021-2030, 
Bình Thuận tiếp tục nâng chất cho các đề 
án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật 
và ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại 
vào sản xuất. Vẫn lấy các ngành nghề 
thế mạnh làm chủ đạo, chương trình sẽ 
giúp các đối tượng thụ hưởng tiếp cận 
với dây chuyên sản xuất công nghệ cao, 
tiết kiệm nhiên, nguyên liệu. Ưu tiên cho 
các thiết bị tự động, gắn sản xuất công 
nghiệp với bảo vệ môi trường . 

Giai đoạn 2014-2018, khuyến công 
Bình Thuận được giao 3,15 tỷ đồng 
cho triển khai nội dung hỗ trợ xây 
dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, 
chuyển giao công nghệ và tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật, trong đó kinh phí 
khuyến công quốc gia chiếm tới 
85,7% tổng kinh phí hỗ trợ. 

Thu Phương // 
https://congthuong.vn.- 2019 

 (ngày 28 tháng 1) 

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

NHÀ THẦU DOÃN LY TRÚNG 40 GÓI THẦU TẠI BÌNH THUẬN 
TRONG 3 NĂM 

rong tháng 12/2018, tại tỉnh Bình 
Thuận, Công ty TNHH Xây dựng 
Doãn Ly (Nhà thầu Doãn Ly) được 

công khai trúng 2 gói thầu với tổng giá trị 
gần 27 tỷ đồng. Đây không phải lần đầu 
tiên Nhà thầu Doãn Ly trúng thầu tại tỉnh 
Bình Thuận. Ngoài 2 gói thầu vừa trúng, 
Nhà thầu Doãn Ly từng trúng 38 gói thầu 

khác tại địa phương này trong vòng 3 
năm trở lại đây. 

2 gói thầu Nhà thầu Doãn Ly vừa trúng 
nêu trên gồm: Gói thầu số 01 Toàn bộ 
phần xây lắp công trình (bao gồm chi phí 
hạng mục chung) thuộc Dự án Nâng cấp, 
mở rộng Trạm Y tế Đa Mi của Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA 
ĐTXD) huyện Hàm Thuận Bắc, với giá 

T 
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trúng thầu là 2,987 tỷ đồng; và Gói thầu 
số 08 Xây lắp các tuyến kênh (bao gồm 
chi phí hạng mục chung) thuộc Dự án Hệ 
thống kênh cấp 3 (lấy nước từ kênh D8 
và kênh D14), Dự án tưới Phan Rí - Phan 
Thiết, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 
của BQLDA ĐTXD cơ bản thuộc Chi cục 
Phát triển nông thôn Bình Thuận (liên 
danh với Công ty CP Đầu tư xây dựng 
Thanh Niên), giá trúng thầu là 23,726 tỷ 
đồng. Cả 2 gói thầu này đều đạt tỷ lệ 
giảm giá ở mức 0,1%. 

 

Ảnh minh họa: Internet 

Trước đó, Nhà thầu Doãn Ly được 
công khai trúng 38 gói thầu khác kể từ 
tháng 11/2015 đến nay, nâng tổng số gói 

thầu mà nhà thầu này trúng trong 3 năm 
trở lại đây lên 40 gói thầu. Tất cả các gói 
thầu đều trúng thông qua đấu thầu rộng 
rãi và đều trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
Tỷ lệ giảm giá ở tất cả các gói thầu này 
đều thấp hơn 1%. 

Trong tổng số 40 gói thầu mà Nhà thầu 
Doãn Ly đã trúng, có đến 23 gói thầu 
(chiếm trên 50%) do BQLDA ĐTXD 
huyện Hàm Thuận Bắc làm bên mời 
thầu; 12 gói thầu do Công ty TNHH Tư 
vấn Xây dựng tổng hợp Phương Việt làm 
bên mời thầu. 

Chỉ tính riêng năm 2018, Nhà thầu 
Doãn Ly trúng 15 gói thầu, với tổng giá 
trị ước tính gần 70 tỷ đồng, trong đó 
nhiều gói thầu đang trong thời hạn thi 
công. 

Công ty TNHH Xây dựng Doãn Ly có 
địa chỉ tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, với số vốn 
điều lệ là 9,8 tỷ đồng. 

Phương Bình // 
http://baodauthau.vn.- 2019 

 (ngày 7 tháng 1)

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

NHÀ VƯỜN CHONG ĐÈN “SƯỞI” ẤM THANH LONG 
TẾT 2019 

au thời gian rớt giá sâu (9/2018), 
thanh long vụ nghịch Bình Thuận 
đã tăng cao, 18 - 20.000 đồng/kg. 

Hiện, bà con đang chong đèn “sưởi” ấm 
cho cây kịp Tết 2019 đang cận kề. 

Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam - 
hai địa phương có diện tích thanh long 
lớn nhất Bình Thuận. Hiện, các nhà vườn 
ở đây đang rực rỡ ánh đèn, để kịp Tết Kỷ 
Hợi 2019. 

Ban ngày là sắc xanh của cành, lấp ló 
màu trắng của nụ, bông, ban đêm điện 
rực sáng cả một vùng, đó cũng là những 
mầm hy vọng của bà con Bình Thuận về 

một mùa thanh long được giá dịp cuối 
năm. 

 

Nhà vườn chong đèn sưởi ấm cho thanh long 
kịp đón Tết 

S 

http://image.baodauthau.vn/w1024/Uploaded/2019/ovhpuht/2019_01_05/sang/24_nbfc.jpg
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Bà Vũ Thị Hồng, xã Hàm Cường, 
huyện Hàm Thuận Nam, có 1.600 trụ 
thanh long, cho biết: “Sau đợt giảm giá 
sâu đến nay, dù đã cao trở lại, nhưng 
chưa có hàng bán, hiện tôi đang chong 
đèn đợt thứ 2, dự kiến vài ngày nữa sẽ 
xuất trái. Riêng pha thứ 3, sẽ “canh” thời 
gian thu hoạch trùng vào dịp rằm tháng 
Giêng 2019”. 

Ông Nguyễn Tánh xã Hàm Liêm, 
huyện Hàm Thuận Bắc, có 1.000 trụ 
thanh long, chia sẻ: Tôi chia làm 2 pha, 
trong đó pha đầu tiên đã xuất bán, dịp Tết 
Dương lịch, pha còn lại còn vài ngày 
nữa. 

Theo ông Tánh, với chi phí chong điện 
hiện nay nếu thanh long khoảng 15.000 
đồng/kg, đã có lãi 1/2 giá trị (sau khi trừ 
chi phí). Do đó, việc thanh long có giá 
cao trở lại như hiện nay, sẽ là niềm 
vui  lớn cho bà con, nhất là thời điểm năm 
hết Tết đến. Tuy nhiên, phải có chế độ 
chăm sóc phù hợp thì mới được. 

Đó cũng là khuyến cáo của Sở Nông 
nghiệp Bình Thuận, ông Phạm Hữu Thủ 
- Chánh văn phòng, cho biết: Hiện, đã 
vào mùa khô, cộng với thanh long được 
giá, nên bà con đang tập trung chăm sóc, 
tăng cường thâm canh; chong đèn trái vụ 
để có sản lượng cao nhất, đáp ứng nhu 
cầu dịp Tết Nguyên đán 2019. 

Để sản xuất thanh long hiệu quả, 
ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con 
thực hiện tốt chương trình sản xuất an 
toàn theo hướng VietGAP, đảm bảo vệ 
sinh ATTP. Nếu cành còn suy yếu thì 
phải chờ phục hồi hoàn toàn mới bắt đầu 
chong đèn. Tùy theo thời tiết, để quyết 
định thời gian chong, cũng như kỹ thuật 
mắc bóng đèn. 

 Đồng thời, tăng cường hơn nữa 
phòng chống dịch bệnh trên cây thanh 
long, nhất là bệnh đốm nâu; vệ sinh đồng 
ruộng, bón phân cân đối… để hạn chế 

thấp nhất nguồn bệnh. Đối với diện tích 
bị ngập lụt, sau khi thoát nước nhanh, 
cần bổ sung ngay nguồn phân bón, nhất 
là phân hữu cơ vi sinh để bổ sung kịp thời 
dinh dưỡng cho cây. 

Tổ chức sản xuất theo hướng thâm 
canh, nâng cao dinh dưỡng và tăng sức 
đề kháng cho cây . Khai thác phải đi đôi 
với bổ sung dinh dưỡng, đảm bảo sức 
sống cho cây, không được khai thác quá 
mức. Về lâu dài, cần tổ chức liên kết với 
doanh nghiệp để tiêu thụ… 

Từ sự chăm chút kỹ lưỡng từng pha 
đèn, các nhà vườn đang rất hy vọng lứa 
thanh long vụ Tết 2019 sẽ đạt sản lượng 
cao, mẫu mã đẹp và nhất là được giá… 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông 
Nguyễn Ngọc Hai, cho biết, nhằm hạn 
chế sản lượng thanh long tăng đột biến 
trong thời gian ngắn, tránh tình trạng 
khủng hoảng thừa cục bộ, phát triển bền 
vững… UBND tỉnh đã yêu cầu các sở 
ngành, địa phương khuyến cáo người 
dân sản xuất rải vụ, nâng cao chất lượng 
sản phẩm. 

 Sản xuất và tiêu thụ theo mô hình 
chuỗi liên kết, để đáp ứng yêu cầu thị 
trường. Đồng thời, tích cực tham gia hội 
nghị xúc tiến thương mại trong và ngoài 
nước, để mở rộng thị trường tiêu thụ, 
khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp. 

Được biết, tính đến cuối năm 2018, 
diện tích thanh long Bình Thuận đạt 29. 
450 ha, sản lượng xấp xỉ 600.000 tấn. 
Diện tích được chứng nhận VietGap 
10.073 ha/ 9.800 ha. Điều đáng ghi nhận 
là, Bình Thuận ước tiêu thụ nội địa 15%, 
còn lại là xuất khẩu. Trong đó, có 3 – 5% 
xuất khẩu chính ngạch, còn lại xuất khẩu 
biên mậu, chủ yếu sang Trung Quốc. 

An Như // 
http://kinhtenongthon.vn.- 2019 

 (ngày 27 tháng 1)
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THANH LONG BÌNH THUẬN XUẤT SANG TRUNG QUỐC 
KHOẢNG 1.000 TẤN/NGÀY 

áng 27/1, ông Võ Huy Hoàng, Chủ 
tịch Hiệp hội thanh long Bình 
Thuận, cho biết, hiện nay bình 

quân mỗi ngày thanh long Bình Thuận 
xuất sang thị trường Trung Quốc khoảng 
1.000 tấn. 

 

Trong đó, giá thanh long được các 
thương lái thu mua cho nông dân tương 
đối ổn định, dao động từ 17.000 – 21.000 

đ/kg, còn mua xô tại vườn khoảng 
19.000 đ/kg. 

Ông Phan Văn Tấn, PGĐ Sở NN-
PTNT Bình Thuận, cho biết với giá thanh 
long hiện nay nông dân lãi từ 6.000 – 
7.000 đ/kg. Về nguồn cung hiện nay 
nông dân đang thu hoạch lai rai, chứ 
không thu đồng loạt vì thực hiện rải vụ. 
Dự kiến thu hoạch đợt này sẽ kết thúc 
đến ngày 27-28 tháng Chạp. 

Được biết, toàn tỉnh Bình Thuận có 
hơn 27.000ha thanh long, sản lượng 
hằng năm trên 500.000 tấn. Hiện tại, 
phần lớn sản lượng loại trái cây này 
được xuất khẩu sang Trung Quốc theo 
đường tiểu ngạch. Dịp gần giáp tết, 
thanh long Bình Thuận càng hút hàng do 
nhu cầu chưng tết. 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 
2019 (ngày 28 tháng 1) 

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

TRIỂN VỌNG THANH LONG GAP 

ới diện tích gần 30.000ha, sản 
lượng xấp xỉ 600.000 tấn/năm, 
tỉnh Bình Thuận được xem là “thủ 

phủ thanh long” của cả nước.   

Thời gian qua, sau những biến cố vì 
loại trái cây này liên tục mất giá, bán 
không ai mua, người trồng thanh long 
theo phương thức truyền thống ở tỉnh 
Bình Thuận bắt đầu quan tâm hơn đến 
việc phải thay đổi tập quán sản xuất theo 
hướng tốt và an toàn hơn để có thể trụ 
vững trước những đòi hỏi ngày càng khắt 
khe của thị trường. 

Thanh long GAP luôn ổn định 

Những ngày cuối năm 2018, có mặt tại 
một số vùng trồng thanh long lớn ở tỉnh 
Bình Thuận, người dân đang hối hả 

chăm sóc những vườn thanh long trĩu 
quả để kịp phục vụ cho thị trường trong 
dịp Tết Nguyên đán 2019 đang cận kề. 
Trái ngược với vẻ mặt đầy lo âu của 
những hộ trồng thanh long theo phương 
thức truyền thống, người trồng thanh 
long theo hướng GAP (gồm VietGAP và 
GlobalGAP - thực hành sản xuất nông 
nghiệp tốt) lại đang rất phấn khởi vì đã 
được các thương lái, cơ sở, doanh 
nghiệp thu mua ký hợp đồng bao tiêu 
toàn bộ sản phẩm.  

Gia đình ông Nguyễn Trấn (xã Hàm 
Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 
Thuận) có vườn thanh long hơn 1.000 
trụ, nhờ tham gia chương trình sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP, nên hiện đã có 
thương lái đặt cọc tiền để bao tiêu toàn 

S 

V 
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bộ sản phẩm với giá rất cao. “Thanh long 
sản xuất theo hướng sạch hiện đang rất 
hút hàng. Hiện gia đình tôi chỉ việc chăm 
sóc thật tốt vườn thanh long để cho năng 
suất cao, còn đầu ra thì không phải lo 
nữa. Tết này hy vọng sẽ sung túc”, ông 
Trấn phấn khởi. 

Cùng với đó, một số trang trại thanh 
long khác ở tỉnh Bình Thuận lại đang 
thực hiện sản xuất theo quy trình 
GlobalGAP (thực hành nông nghiệp tốt 
toàn cầu) để có thể xuất khẩu qua các thị 
trường khó tính. Điển hình như trang trại 
thanh long của Công ty Rau quả Bình 
Thuận (xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận 
Nam); HTX Thanh long Thuận Tiến (xã 
Hàm Liêm)... 

 
Người dân đang hối hả chăm sóc những vườn 
thanh long trĩu quả để kịp phục vụ cho thị trường 

trong dịp Tết Nguyên đán 2019. 

Ông Võ Huy Hoàng, Giám đốc Công ty 
Rau quả Bình Thuận, chia sẻ: “Từ việc 
liên kết sản xuất với các hộ dân ở địa 
phương sản xuất thanh long theo hướng 
an toàn, thời gian qua, dù cho thị trường 
thanh long truyền thống có gặp khó khăn 
thì người dân luôn bán được với giá cao, 
cuộc sống ổn định”. Hiện nay, Công ty 
Rau quả Bình Thuận mỗi năm xuất khẩu 
hơn 9.000 tấn thanh long đạt tiêu chuẩn 
đến các thị trường khó tính trên thế giới 
như Canada, UAE, Singapore... 

Hướng đi bền vững 

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, 
đến nay diện tích sản xuất thanh long 
VietGAP và GlobalGAP toàn tỉnh đã đạt 
trên 10.000ha (tăng hơn 200ha so với 
năm 2017, chiếm hơn 30% diện tích 

thanh long cả tỉnh). Toàn tỉnh đang có 
gần 10.000 hộ nông dân tham gia và hình 
thành được gần 400 tổ hợp tác, nhóm 
liên kết và trang trại sản xuất theo mô 
hình VietGAP. Tuy nhiên, so với tiềm 
năng, lợi thế thì diện tích thanh long sản 
xuất theo hướng GAP còn phát triển 
chậm. Hiện thanh long Bình Thuận tiêu 
thụ trên thị trường dưới dạng tươi, trong 
đó 15% sản lượng tiêu thụ nội địa và 
85% sản lượng xuất khẩu (chủ yếu qua 
Trung Quốc theo đường tiểu ngạch). 

Trong khi đó, nhiều năm qua, sản 
lượng thanh long xuất khẩu chính ngạch 
chỉ chiếm 2% - 3% tổng sản lượng thanh 
long toàn tỉnh. Để xuất khẩu chính ngạch, 
thanh long phải được sản xuất sạch, truy 
xuất nguồn gốc, trải qua các công đoạn 
kiểm tra nhiều tiêu chí về an toàn thực 
phẩm theo yêu cầu của đối tác. Thế 
nhưng, hiện nay chưa có nhiều nông dân 
ở địa phương đưa ra thị trường sản 
phẩm thanh long đạt tiêu chuẩn mà các 
thị trường khó tính đưa ra. Chính những 
điều này khiến cho thanh long Bình 
Thuận chưa thể phát triển đúng với tiềm 
năng vốn có của mình.  

Vì vậy, theo ông Phạm Hữu Thủ, 
Chánh Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh 
Bình Thuận, việc sản xuất thanh long 
theo hướng GAP đang tạo ra môi trường 
thuận lợi để đáp ứng nhanh tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất theo hướng an toàn; 
đồng thời đáp ứng việc nâng cao giá trị 
sản phẩm thanh long Bình Thuận, đáp 
ứng nhu cầu xuất khẩu. Mặt khác, sản 
xuất theo hướng GAP góp phần cải thiện 
môi trường, giảm tình trạng lạm dụng 
thuốc bảo vệ thực vật, qua đó từng bước 
làm thay đổi tập quán sản xuất truyền 
thống của nông dân, góp phần giữ uy tín 
và chất lượng cho sản phẩm thanh long 
Bình Thuận. 

 

Nguyễn Tiến 

Sài Gòn Giải Phóng.- 2019.- 
Số14945 (ngày 2 tháng 1).- Tr.6
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

54 HỌC SINH BÌNH THUẬN ĐÃ THI XONG HỌC SINH GIỎI 
QUỐC GIA 2019 

ể đảm bảo tính khách quan, minh 
bạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã 
cử cán bộ, giáo viên 3 tỉnh Đồng 

Tháp, Khánh Hòa và Bình Thuận cùng 
tham gia coi thi. 

 

Học sinh Trường chuyên Trần Hưng Đạo, Phan 
Thiết 

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học 
phổ thông năm học 2018-2019 tỉnh Bình 
Thuận diễn ra trong 3 ngày từ (13-15/1).  

Với 9 môn thi, gồm: Ngữ văn, Toán, 
Hóa, Sinh, Lý, Tiếng Anh, Tin học, Lịch 
sử, Địa Lý. 

Để đảm bảo tính khách quan, minh 
bạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử cán 
bộ, giáo viên 3 tỉnh Đồng Tháp, Khánh 
Hòa và Bình Thuận cùng tham gia coi thi. 

Sáng ngày (13/1), tại Trường Trung 
học phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo, 
thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận, 
54 thí sinh đội tuyển học sinh giỏi tỉnh 
nhà đã bước vào kỳ thi quan trọng này. 

Được biết, trong 54 thí sinh tham dự 
thi kì thi, Trường Trung học phổ thông 
chuyên Trần Hưng Đạo có tới 50 thí sinh. 
4 thí sinh còn lại của một số trường phổ 
thông trung học trong toàn tỉnh. 

Phan Tuyết // 
http://giaoduc.net.vn.- 2019 

 (ngày 16 tháng 1)
----------------------------------------------------------- 

ĐẶC SẮC TẾT ĐẦU LÚA CỦA ĐỒNG BÀO VÙNG CAO 
BÌNH THUẬN

gày 18/1, đại diện lãnh đạo Tỉnh 
ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận cùng 
lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đến thăm 
và chúc Tết đầu lúa của đồng bào ở các 
xã miền núi huyện Bắc Bình (Bình 
Thuận). 

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh đã 
ân cần thăm hỏi và chúc đồng bào đón 
Tết đầu lúa vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm. 
Lãnh đạo tỉnh bày tỏ mong muốn nhân 
dân phát huy truyền thống văn hóa của 

dân tộc, không quên nhiệm vụ phát triển 
sản xuất, ổn định đời sống về mọi mặt, 
hỗ trợ nhau xóa đói giảm nghèo, xây 
dựng quê hương ngày càng phát triển. 

Đầu lúa là Tết cổ truyền của đồng bào 
Raglai, K’ho sinh sống ở các xã vùng cao 
Phan Sơn, Phan Lâm, Phan Điền và 
Phan Tiến, huyện Bắc Bình (Bình 
Thuận). Tết có từ rất lâu đời, gắn liền với 
tập tục trồng lúa rẫy và thường được tổ 
chức từ ngày 15 tháng Chạp hàng năm, 
sau khi người dân đã thu hoạch xong lúa. 

Đ 

N 
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Đoàn cán bộ tỉnh Bình Thuận thăm và chúc Tết 
và tặng quà đồng bào xã Phan Điền.  

Trước đây, người K’ho và Raglai ăn 
Tết riêng lẻ từng gia đình và kéo dài đến 
hết tháng Chạp. Những năm gần đây, 
Tết đầu lúa được huyện Bắc Bình tổ 
chức thành Ngày hội Văn hóa, thể thao 
các xã vùng cao. Từ đó, Tết đầu lúa 
không chỉ còn là ngày vui của từng nhà 
mà trở thành ngày hội chung thể hiện sự 
đoàn kết, gắn bó của đồng bào nơi đây. 

Năm nay, Phan Tiến là địa phương 
đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể 
thao các xã vùng cao. Ba xã Phan Sơn, 
Phan Lâm, Phan Điền sẽ đưa đồng bào 
về đây tham gia. Ngày hội Văn hóa, thể 
thao các xã vùng cao gồm phần lễ và 
phần hội. Phần lễ với các nghi lễ cúng 

hạt lúa mới để dâng lên thần linh, tổ tiên 
những hạt gạo tốt nhất; lễ cúng cầu mưa 
thuận gió hòa… nhằm thể hiện sự biết 
ơn, tưởng nhớ và niềm tin của nhân dân 
đối với cây lúa mẹ trên rẫy, cầu cho cây 
lúa không bị quấy nhiễu, bệnh tật để đơm 
bông trổ hạt, đem lại ấm no cho mọi 
người. Phần hội với nhiều hoạt động giao 
lưu văn nghệ, thể thao sôi nổi cùng các 
trò chơi dân gian đặc sắc như: Thi gùi 
nước về làng, thi dựng cây nêu, đi cà 
kheo, biểu diễn trang phục dân tộc… 

Năm 2018, được sự quan tâm của 
Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của chính 
quyền các cấp, tình hình sản xuất của 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình 
Thuận ngày càng phát triển, đời sống 
nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. 
Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất đã góp phần nâng cao năng 
suất, chất lượng cây trồng. Hệ thống 
điện, đường, trường, trạm được đầu tư 
xây dựng đáp ứng nhu cầu sản xuất và 
sinh hoạt của người dân; tỷ lệ hộ nghèo 
giảm so với trước. 

Hồng Hiếu // https://vnanet.vn.- 
2019 (ngày 18 tháng 1) 

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

HỌC SINH BÌNH THUẬN NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 16 NGÀY 

o trùng với các ngày nghỉ cuối 
tuần, nên tổng cộng học sinh ở 
Bình Thuận sẽ được nghỉ tết 

Nguyên Đán Kỷ Hợi là 16 ngày. 

Ngày 17/1/2019, Sở Giáo dục & Đào 
tạo tỉnh Bình Thuận vừa ban hành thông 
báo số 349 của UBND tỉnh hướng dẫn 
nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 
đối với cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động và học sinh của ngành 
giáo dục trên toàn địa bàn tỉnh. 

Theo đó, thời gian nghỉ Tết đối với cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao 
động trong ngành giáo dục bắt đầu nghỉ 

từ thứ 2 ngày 4/2/2019 đến hết ngày thứ 
6 ngày 8/2/2019 (tức từ ngày 30/12/2018 
âm lịch đến hết ngày 4/1/2019 âm lịch). 

Còn đối với học sinh mầm non, phổ 
thông (tiểu học 2 bậc trung học) và giáo 
dục thường xuyên được nghỉ tết 13 ngày: 
từ thứ 2 ngày 28/1/2019 đến hết thứ 7 
ngày 9/2/2019 (tức từ ngày 23/12/2018 
âm lịch đến hết ngày 5/1/2019 âm lịch. 

Nếu tính thêm các ngày nghỉ cuối tuần 
theo thường lệ, học sinh được nghỉ 16 
ngày). 

D 
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Học sinh tiểu học Bình Thuận (Ảnh tác giả cung 
cấp) 

Thông báo nêu rõ: thủ trưởng các cơ 
sở giáo dục và đào tạo tăng cường công 
tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công 

nhân viên, người lao động và học sinh ý 
thức chấp hành pháp luật về trật tự an 
toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, 
tai nạn thương tích. 

 Tuyệt đối không tham gia buôn bán, 
tàng trữ, vận chuyển, sử dụng súng bắn 
pháo và đốt các loại pháo dưới mọi hình 
thức; không tổ chức, tham gia cờ bạc, 
mê tín dị đoan, rượu chè bê tha làm ảnh 
hưởng đến danh dự, uy tín của ngành. 

Để đảm bảo tốt nhất cho người lao 
động được đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 
vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Phan Tuyết // 
http://giaoduc.net.vn.- 2019 

 (ngày 19 tháng 1)
----------------------------------------------------------- 

KHÁCH QUỐC TẾ HÀO HỨNG TRẢI NGHIỆM 
LÀM BÁNH CỔ TRUYỀN TẾT VIỆT 

ánh chưng rất khó làm nhưng lại 
rất thú vị, nhiều nguyên liệu riêng 
biệt mà có thể kết hợp lại thành 

một chiếc bánh thật vuông vức, thật đẹp 
mắt, rất Việt Nam… Đó là những cảm 
nhận chung của nhiều du khách quốc tế 
khi cùng trải nghiệm gói bánh chưng tại 
Lễ hội bánh chưng được tổ chức tại The 
Cliff resort & Residences, thành phố 
Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) vào sáng 
20-1. 

 

Đông đảo du khách quốc tế trải nghiệm gói bánh 

chưng Tết Việt.  

Lễ hội bánh chưng năm nay được tổ 
chức với một không gian tràn ngập 
“hương vị” Tết cổ truyền. Điểm đặc sắc 
nhất của Lễ hội lần này là hội thi khách 
quốc tế làm bánh chưng bằng lá dong. 
Gần 120 du khách đến từ nhiều quốc gia 
như: Úc, Phần Lan, Hàn Quốc... đã được 
trải nghiệm làm bánh chưng cùng người 
Việt.  

 

Đông đảo du khách quốc tế trải nghiệm gói bánh 
chưng Tết Việt. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN 

Bánh chưng là loại bánh không thể 
thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người 
Việt Nam. Tuy nhiên đối với khách quốc 

B 
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tế thì khá xa lạ. Sau khi được giới thiệu 
về lịch sử và ý nghĩa của chiếc bánh 
trong văn hóa ẩm thực của người Việt, 
nhất là trong ngày Tết, du khách bắt đầu 
gói bánh chưng.  

Trong những bộ trang phục truyền 
thống của các dân tộc Việt, du khách 
quốc tế háo hức khi được tận tay gói 
những chiếc bánh chưng lá dong. Sau 
những giây phút bỡ ngỡ ban đầu, các du 
khách đã bắt nhịp và thực hiện thành 
thạo hơn. Sau những công đoạn xếp lá 
vào khuôn, cho nếp, đậu, gói và buộc 
lạt... những chiếc bánh chưng hoàn hảo, 
đẹp mắt dần dần hoàn thiện trong sự bỡ 
ngỡ đầy thích thú của du khách.  

 

Đông đảo du khách quốc tế trải nghiệm gói bánh 
chưng Tết Việt. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN 

Ông Bernard Webber đến từ Đức cho 
biết: Vì biết dịp này ở The Cliff resort & 
Residences có Lễ hội bánh chưng nên 
chúng tôi chọn nơi này để nghỉ dưỡng 
trong kỳ nghỉ này. Lần thứ 2 được trải 
nghiệm nhưng cảm giác vẫn như lần 
đầu, vẫn rất thú vị và hào hứng. Tôi yêu 
Tết cổ truyền Việt Nam, tôi yêu nơi này.  

Khác ông Webber, ông Mike đến từ 
Phần Lan tỏ ra khá là ngạc nhiên và hào 
hứng khi lần đầu tiên gói bánh 
chưng. “Thật là khó làm nhưng khi làm 

thật là thú vị. Đúng là một trải nghiệm khó 
quên. Nhờ Lễ hội bánh chưng này mà 
chúng tôi mới biết được cái nét đẹp 
truyền thống của đất nước các bạn”, ông 
Mike chia sẻ. 

 

Ban tổ chức tặng quà cho những du khách gói 
bánh chưng đẹp và hoàn chỉnh nhất. Ảnh: 
Nguyễn Thanh - TTXVN 

Ngoài ra, không gian Lễ hội bánh 
chưng năm 2019 với các gian hàng tái 
hiện lại một số hoạt động ngày Tết cổ 
truyền như: viết chữ thư pháp, làm tò he, 
cào cào lá tre, gian hàng ẩm thực với các 
món ăn như bánh chưng, bánh tét…  

Du khách đến đây vừa được hòa mình 
vào không khí rộn ràng ngày Tết cổ 
truyền, vừa được háo hức khám phá, tìm 
hiểu về ẩm thực truyền thống ngày xuân 
của người Việt Nam. 

Theo The Cliff resort & Residences, Lễ 
hội bánh chưng không chỉ là sân chơi 
cho du khách đang lưu trú tại Phan 
Thiết, Bình Thuận mà còn là dịp để giới 
thiệu nét đẹp truyền thống trong ngày Tết 
của người Việt đến bạn bè quốc tế. Từ 
lâu đây đã trở thành một sự kiện thu hút 
du khách đến với Bình Thuận mỗi dịp 
Xuân về. 

Hồng Hiếu // 
 https://vnanet.vn.- 2019 

 (ngày 20 tháng 1)

http://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-vai-net-tong-quan/131973.html
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PHÁT ĐỘNG CUỘC THI "TIẾNG HÁT TRUYỀN HÌNH - 
NGÔI SAO BIỂN BÌNH THUẬN LẦN THỨ II NĂM 2019

uộc thi "Tiếng hát Truyền hình - 
Ngôi Sao biển Bình Thuận lần thứ 
II năm 2019" vừa được Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận 
phát động.  

 

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Bình Thuận) 

Cuộc thi nhằm duy trì và phát triển 
phong trào ca hát trong tỉnh; đồng thời, 
phát hiện những giọng hát hay, xuất sắc 
của ba phong cách biểu diễn âm nhạc 
đang phổ biến ở Việt Nam "Âm hưởng 
Thính phòng cổ điển", "Âm hưởng Dân 
gian" và "Âm hưởng Nhạc nhẹ" để tuyển 
chọn tham dự các cuộc thi cấp khu vực 
và toàn quốc. 

Thông qua cuộc thi cũng nhằm tuyên 
truyền, phổ biến các ca khúc truyền 
thống cách mạng, ca ngợi quê hương 
Bình Thuận, đất nước, con người Việt 
Nam đến với nhân dân, qua đó giáo dục 
tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự 
cường trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Cuộc thi dành cho đối tượng là công 
dân có quốc tịch Việt Nam, tuổi từ 16 đến 
36; có đạo đức và lối sống lành mạnh, 
không thuộc diện đối tượng điều tra của 
cơ quan bảo vệ pháp luật và phải chịu 
trách nhiệm về những khai báo của cá 
nhân trên mẫu hồ sơ của Ban Tổ chức. 
Riêng những cá nhân đã đạt giải Nhất 
Cuộc thi "Tiếng hát Truyền hình Bình 
Thuận lần I, năm 2014", giải nhất Cuộc 
thi "Tiếng hát Ngôi Sao biển Bình Thuận 

lần I, năm 2018", những cá nhân đã đạt 
giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi thanh 
nhạc (thi hát) cấp quốc gia và các cuộc 
thi tiếng hát truyền hình của Đài Truyền 
hình Việt Nam và của các đài tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương không được 
tham dự cuộc thi này. 

Các ca khúc dự thi là những ca khúc 
truyền thống cách mạng, phản ánh cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ 
tổ quốc; ca ngợi Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi quê 
hương, đất nước, con người Việt Nam, 
tình yêu đôi lứa trong sáng…; Phải là 
những ca khúc được Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch cho phép lưu hành, phổ 
biến hiện nay. Trong đó, các bài hát bằng 
tiếng dân tộc thiểu số phải có một lần hát 
bằng tiếng Việt phổ thông. Không sử 
dụng ca khúc nước ngoài. Khuyến khích 
thí sinh hát những ca khúc truyền thống 
cách mạng, những ca khúc sáng tác về 
Biển và về quê hương Bình Thuận. 

Về cơ cấu giải thưởng: Căn cứ kết quả 
chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban Tổ 
chức sẽ xem xét, trao giải thưởng cho 09 
thí sinh tham dự Vòng Chung kết 3 
(chung kết xếp hạng), theo thứ tự điểm 
từ cao xuống thấp như sau: 01 giải Nhất: 
30 triệu đồng; 01 giải Nhì: 20 triệu đồng; 
02 giải Ba: 10 triệu đồng; 05 giải Khuyến 
khích: 5 triệu đồng.  

Ngoài các giải thưởng chính thức nêu 
trên, Ban tổ chức còn trao các giải 
thưởng phụ khác như: Thí sinh hát ca 
khúc truyền thống cách mạng hay nhất; 
Thí sinh hát ca khúc về Biển hay nhất; 
Thí sinh hát ca khúc về Bình Thuận hay 
nhất và Thí sinh được yêu thích nhất do 
khán giả bình chọn qua hệ thống SMS. 

Lan Anh // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 24 tháng 1

C 
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GIÁO VIÊN THỊ XÃ LA GI CHUNG TAY LO TẾT CHO 
HỌC TRÒ NGHÈO 

ự chăm lo tận tình của giáo viên 
không chỉ là niềm động viên, mà 
còn thổi vào trái tim mỗi học sinh 

nghèo hơi ấm niềm tin về tình thầy trò...  

Năm nào cũng thế, vào những ngày 
cận Tết, mặc dù công việc giảng dạy vẫn 
còn khá bận rộn nhưng các thầy cô giáo 
cả 4 cấp học tại thị xã La Gi, Bình Thuận 
vẫn tất bật chăm lo cho học sinh nghèo, 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 
mình có được một cái Tết đủ đầy nhất. 

Bên cạnh đó, nhiều trường học vẫn 
không quên tổ chức nhiều hoạt động sinh 
hoạt, vui chơi cho học sinh để rèn thêm 
cho các em về kĩ năng sống.  

Nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa 
diễn ra thu hút học sinh và phụ huynh 
tham gia hết mình. 

 

Giáo viên chăm lo Tết cho học sinh nghèo (Ảnh 
tác giả cung cấp) 

Đó là chương trình “Thắp sáng ước 
mơ” ở Trường Tiểu học Tân An 1 thị xã 
La Gi.  

Học sinh tham gia chương trình được 
chia sẻ những ước mơ của mình, những 
nỗ lực phấn đấu, vươn lên từ khốn khó 
để cố gắng học tốt.  

Sân trường như lặng đi bởi lời chia sẻ 
chân tình của 2 em học sinh (Đào Gia 

Huy lớp 5A và Võ Hoàng Triều lớp 3A) 
khi được mời lên giao lưu.  

Chia sẻ với thầy cô và các bạn trong 
trường, cả hai đều cho biết mình sinh ra 
mà không biết mặt bố. 

Hoàng Triều nói rằng “Bố bỏ mẹ con 
con từ khi con còn nằm trong bụng mẹ”. 
Gia Huy cũng cùng chung cảnh ngộ.  

Thiếu hơi ấm tình cha, mẹ và ngoại đã 
trở thành điểm tựa.  

Các em lớn lên trong sự nhọc nhằn vất 
vả mưu sinh của hai người đàn bà.  

Những năm tháng khó nhọc để chèo 
chống gia đình và nuôi các con khôn lớn, 
tóc mẹ thêm phần bạc, lưng ngoại lại 
thêm còng … 

Khi được hỏi “Con có ước muốn điều 
gì?”  

Chẳng phải ước tiền bạc, ước giàu 
sang như những mong ước thường thấy 
của trẻ nhỏ. 

Hai đứa trẻ chưa được 10 tuổi đều có 
chung một điều ước “Con ước muốn 
ngoại có sức khỏe để nuôi con ăn học 
đến nơi đến chốn. Và để khi con buồn có 
ngoại để chia sẻ…”. 

 

Tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ  

S 

http://img.giaoduc.net.vn/w801/Uploaded/2019/aslyefjpeag/2019_01_25/img1833.jpg
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Đó là ngày hội “Thiếu nhi vui xuân” 
của Trường Tiểu học Phước Hội 2, đã 
thu hút hơn bảy trăm học sinh, các bậc 
phụ huynh và giáo viên tham gia sôi nổi. 

Học sinh được tham dự nhiều hoạt 
động bổ ích trong ngày hội như gói bánh 
chưng, trang trí mâm quả ngày Tết, các 
trò chơi dân gian và gian hàng ẩm thực 
ngày Tết.  

Thông qua những hoạt động thiết thực 
bổ ích ấy, học sinh sẽ được hòa mình 
trong các trò chơi tập thể, được hiểu biết 
thêm về văn hóa, về truyền thống ngày 
Tết của quê hương, về sự tích chiếc 
bánh chưng, về các trò chơi dân gian đầy 
bổ ích… 

Trong ngày hội xuân ấy, học sinh 
được tham gia vui cùng thầy cô và một 
số phụ huynh càng làm cho tình cảm thầy 
trò thêm khăng khít. 

 

Tổ chức "Hội vui xuân" cho học sinh (Ảnh tác giả 
cung cấp) 

Hàng trăm phần quà được trao 

Cùng với những hoạt động vui chơi 
thiết thực, nhiều trường học đã trao 
những phần học bổng “Tiếp sức trẻ em 
đến trường”, trao những món quà Tết vô 
cùng ý nghĩa.  

 

Cô trò cùng vui (Ảnh tác giả cung cấp) 

Đã có hàng trăm xuất quà được trao 
đến tận tay học sinh.  

Điển hình như Trường Trung học cơ 
sở Tân An trao hơn 60 suất quà. 

Trường Tiểu học Tân An 1 trao 52 suất 
quà.  

Trường Tiểu học Phước Hội 2 là 32 
suất…  

Trường Trung học cơ sở Tân An còn 
trích tiền công đoàn (tiền của giáo viên) 
để tặng quà 2 cơ sở khiếm thị và kiếm 
thính cho các em thiệt thòi vui xuân mới. 

 

Sự chăm lo tận tình của giáo viên, sự 
hỗ trợ kịp thời, đồng bộ của chính quyền 
địa phương và các nhà hảo tâm không 
chỉ là niềm động viên, mà còn thổi vào 
trái tim mỗi học sinh nghèo hơi ấm niềm 
tin về tình thầy trò để các em có thêm 
nghị lực vượt khó, vươn lên trong học 
tập. 

Phan Tuyết // 
http://giaoduc.net.vn.- 2019  

(ngày 26 tháng 1) 

 
 
 
 

 . 
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BẾ TẮC TRONG TÌNH CẢNH NGƯỜI THÂN ĐỀU BỆNH NẶNG 

à ngoại già yếu, bị liệt nhiều năm 
trời; mẹ bị tai nạn cũng nằm một 
chỗ đã hơn 6 năm nay; em trai 

đang tuổi ăn tuổi học; bản thân “chông 
chênh” không biết kiếm đâu ra tiền để lo 
cho cả gia đình. 

 

Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn 
Thị Thúy An (ảnh - 22 tuổi, ngụ thôn Hiệp Lễ, xã 
Tân Hải, thị xã La Gi, Bình Thuận). 

Hơn 6 năm trước, khi đang học lớp 10, 
Thúy An buộc phải thôi học do mẹ em là 
bà Nguyễn Thị Kim Xinh bị tai nạn gãy 3 
đốt sống cổ và đứt hầu hết gân, dây 
chằng ở đầu gối và đùi. Kể từ đó đến nay, 
mẹ em chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt 
đều phụ thuộc vào Thúy An. Thúy An giờ 
phải gánh trụ cột gia đình, vừa chăm bà 

ngoại bị liệt, vừa chăm mẹ, vừa lo cho 
em ăn học.  

Để có tiền lo cho gia đình, hàng ngày 
Thúy An phải đi làm thuê cho chủ vựa 
thanh long gần nhà, với mức lương chủ 
trả là 1,5 triệu đồng/tháng. Số tiền ít ỏi, 
thiếu trước hụt sau, nên phải nhờ đến sự 
cưu mang của hàng xóm chút gạo, bó 
rau… Thúy An tâm sự: “Mỗi khi chưa kịp 
nhận lương, em không biết xoay xở ra 
sao để lo cái ăn hàng ngày cho cả nhà. 
Việc học hành của em trai, không biết em 
có thể gánh gồng đến lúc nào. Thôi thì cố 
gắng được ngày nào hay ngày ấy, chứ 
tương lai sao mà mù mịt, bế tắc quá”. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công 
tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo 
SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 
22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản 
Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân 
hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi 
nhánh TPHCM. 

Rạng Đông // 
http://www.sggp.org.vn.- 2019 

 (ngày 7 tháng 1) 
----------------------------------------------------------- 

BỆNH VIỆN QUÂN Y 175 (BỘ QUỐC PHÒNG) TRAO TẶNG, 
HỖ TRỢ KINH PHÍ SỬA CHỮA 3 CĂN NHÀ TÌNH NGHĨA CHO 

GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH 

hiều 20-1, Đoàn công tác của 
Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc 
phòng) do Đại tá Trần Lê Đồng, 

Phó giám đốc Bệnh viện dẫn đầu, đã tổ 
chức bàn giao, tặng quà, hoàn tất 
chương trình tổ chức trao tặng, hỗ trợ 
sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình 
chính sách, người có công trước thềm 

xuân mới 2019 ở hai địa phương: Bình 
Thuận và TP Hồ Chí Minh. 

Tại tỉnh Bình Thuận, trong ngày 20-1, 
đoàn công tác đã tặng nguồn kinh phí 
100 triệu đồng sửa chữa nhà cho ông Lê 
Văn Cang (80 tuổi, thương binh nặng, tỷ 
lệ thương tật 61%) và Mẹ Việt Nam Anh 

B 

C 
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hùng Lê Thị Năm (88 tuổi), cùng ngụ tại 
xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, 
tỉnh Bình Thuận. Cả hai trường hợp này 
đã từng được hỗ trợ xây dựng nhà tình 
nghĩa từ hàng chục năm trước, nhưng do 
bị xuống cấp nên chính quyền địa 
phương đề xuất các đơn vị hỗ trợ. Từ 
nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa do cán bộ, 
y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đóng góp, 
Bệnh viện đã tổ chức khảo sát và hỗ trợ 
để sửa chữa, nâng cấp hai căn nhà 
khang trang, đẹp để hai gia đình kịp đón 
Tết Nguyên đán 2019. Bệnh viện còn 
tặng mỗi gia đình 1 ti vi. Tại buổi lễ 
nghiệm thu và bàn giao, Thương binh Lê 
Văn Cang bày tỏ xúc động, chia sẻ về 
hoàn cảnh nhà neo đơn, khó khăn và căn 
nhà cũ đã bị dột nát. Từ chương trình hỗ 
trợ của Bệnh viện Quân y 175, căn nhà 
đã được sửa chữa rộng, thoáng. 

 

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 trao nhà tình 
nghĩa cho bà Nguyễn Thị Nhẫn (Củ Chi, TP Hồ 
Chí Minh). 

 

Đoàn công tác Bệnh viện Quân y 175 nghiệm thu 
hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình thương binh 
Lê Văn Cang ở xã Hàm Chính, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

Cùng với hai căn nhà trên, Bệnh viện 
Quân y 175 cũng đã tổ chức nghiệm thu 
và bàn giao nhà tình nghĩa với nguồn hỗ 
trợ 70 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị 
Nhẫn (sinh năm 1944, tham gia hoạt 
động cách mạng bị tù đày, là vợ liệt sĩ) ở 
thôn Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện 
Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Trước đây gia 
đình bà Nhẫn ở trong căn nhà quây tôn, 
diện tích nhỏ. Căn nhà mới hoàn thành 
được thiết kế cấp 4, rộng 60 m2 đã mang 
lại niềm vui lớn cho gia đình và thể hiện 
nghĩa cử, nghĩa tình cao đẹp, đền ơn đáp 
nghĩa của các cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện 
Quân y 175. 

Tuệ Minh // http://www.qdnd.vn.- 
2019 (ngày 20 tháng 1)

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

CHĂM LO TẾT CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ NGƯỜI NGHÈO 

gày 31-1, đồng chí Võ Văn 
Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 
thư Trung ương Đảng, Trưởng 

ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh 
đạo tỉnh Bình Thuận đã đến thăm, tặng 
quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, 
hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện 
Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nhân dịp Tết 
Kỷ Hợi 2019. 

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Võ 
Văn Thưởng đã thăm hỏi, động viên và 
gửi lời chúc mừng năm mới tới các gia 
đình chính sách, hộ nghèo...; chúc 
mừng những thành tựu mà Đảng bộ, 
chính quyền, nhân dân huyện Bắc Bình 
đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội 
(KT-XH), bảo đảm an ninh quốc 
phòng… Đồng chí Võ Văn Thưởng bày 

N 
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tỏ vui mừng khi thấy đời sống của đồng 
bào các dân tộc ở huyện Bắc Bình ngày 
càng chuyển biến tích cực, nông thôn 
ngày càng khởi sắc.  

Tại huyện Bắc Bình, đồng chí Võ Văn 
Thưởng đã trao gần 100 suất quà tặng 
các hộ nghèo ở hai xã Phan Lâm, Phan 

Sơn; trao quà cho 3 gia đình chính sách 
tại thị trấn Lương Sơn; thăm và tặng 
quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 
Hòa Thắng.  

Nguyễn Thành // 
http://www.qdnd.vn.- 2019  

(ngày 31 tháng 1)
---------------------------------------------------------- 

CHỦ TỊCH HỘI LHPN VIỆT NAM THĂM NỮ PHẠM NHÂN 
DỊP TẾT TẠI TRẠI GIAM THỦ ĐỨC 

y viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội 
LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà cho 
biết, các nữ phạm nhân có trách 

nhiệm và hy vọng vào tương lai tươi 
sáng. Đó là trách nhiệm với bản thân, gia 
đình và cả xã hội. Có rất nhiều điều tốt 
đẹp đang chờ đón các chị ở phía trước. 

Ngày 24/1, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy 
viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt 
Nam và Thượng tướng Nguyễn Văn 
Thành - Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng 
Bộ Công an, đã đến thăm và tặng quà 
các nữ phạm nhân và con các nữ phạm 
nhân tại Trại giam Thủ Đức - Z30D 
(huyện Hàm Tân, Bình Thuận) nhân dịp 
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.  

 Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam 
Thủ Đức, cho biết, tổng số phạm nhân ở 
trại hiện có là 6.252 phạm nhân, trong đó 
1.181 phạm nhân nữ. Trong năm 2018, 
trại đã tổ chức lao động truyền nghề cho 
3.640 phạm nhân, gồm các nghề như 
may mặc, khai thác mủ cao su, đan mỹ 
nghệ, đan nón… 

 Về thực hiện chế độ chính sách đối 
với phạm nhân nữ và các cháu là con 
phạm nhân theo mẹ vào trại, xác định 
đây là đối tượng đặc biệt, trại đã làm tốt 
công tác quản lý, giáo dục phạm nhân nói 
chung và phạm nhân nữ nói riêng, đặc 
biệt coi trọng trong việc thực hiện chế độ 
chính sách theo đúng pháp luật. 

Theo Đại tá Lê Bá Thụy, phạm nhân 
nữ được bố trí ở khu giam giữ riêng, 

buồng giam thoáng mát, sạch sẽ. Chế độ 
lao động của phạm nhân nữ được trại bố 
trí theo trình độ, sức khỏe và đặc thù giới 
tính. Công tác dạy nghề, truyền nghề cho 
phạm nhân nữ được chú trọng, ưu tiên 
những ngành nghề phù hợp với đặc điểm 
giới, với nhu cầu xã hội. 

Trại giam Thủ Đức cũng rất quan tâm, 
chăm sóc cho đối tượng phạm nhân nữ 
mang thai, phạm nhân nữ lớn tuổi, bị 
bệnh… Hiện tại, trại đang quản lý 13 
cháu là con nữ phạm nhân theo mẹ vào 
trại và được bố trí ở một khu riêng, trong 
đó có khu vui chơi. 

 
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà 
và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành động viên 
nữ phạm nhân tại Trại giam Thủ Đức  

 Để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ 
Hợi 2019, Trại giam Thủ Đức đã ban 
hành kế hoạch vui chơi, giải trí cho phạm 
nhân và xây dựng thực đơn thay đổi các 
món ăn hàng ngày. Bên cạnh đó cũng có 
chế độ đối với các cháu con phạm nhân 

Ủ 
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theo mẹ vào trại, phạm nhân đang điều 
trị bệnh dài ngày… 

 Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, 
sau khi tham quan trại giam, nghe tâm sự 
của một số chị là phạm nhân tại trại thì 
rất yên tâm vì điều kiện của trại rất tốt. 
Ngoài cơ sở vật chất tốt, các điều kiện về 
chăm sóc sức khỏe, thông tin, thăm 
thân… đều được trại làm tốt nhất có thể. 

 
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà 
tặng quà cho con cán bộ, chiến sĩ đang làm việc 
tại trại giam  

Theo Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà, khi 
trao đổi, tiếp xúc thì thấy rằng các nữ 
phạm nhân đều khỏe mạnh, rất nhiều chị 
đã cố gắng, nỗ lực rèn luyện và nhiều chị 
đã được giảm án phạt. Bước đầu, các chị 
đã vượt qua được những khó khăn, mặc 
cảm, nỗ lực cải tạo, rèn luyện. 

 “Tôi cũng là một người mẹ, người vợ. 
Với người phụ nữ bình thường vốn dĩ đã 
rất khó khăn, với các chị đang thi hành 
án phạt thì khó khăn càng lớn hơn rất 
nhiều. Tôi thấu hiểu được sự nhớ nhà, 
nhớ gia đình cũng như suy nghĩ làm sao 
chăm lo sức khỏe cho cha mẹ già ở quê 
nhà của các chị. Xin gửi sự chia sẻ đến 
các chị. Không những thế, chúng ta còn 
phải lo cho tương lai của chúng ta”, Chủ 
tịch Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ với các 
nữ phạm nhân. 

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, 
trong số những phạm nhân nữ, có nhiều 
phạm nhân còn rất trẻ. Điều quan trọng 
là các chị, các em đã nhận ra được sự 
vấp ngã, sai lầm của mình, quyết tâm để 
thay đổi thì không có gì là muộn. “Mọi sự 

nỗ lực, cố gắng sẽ được đền đáp. Có 
quyền, trách nhiệm, hy vọng sẽ tương lai 
phía trước đầy tươi sáng. Đó là trách 
nhiệm với bản thân, gia đình và cả xã hội. 
Có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón 
các chị phía trước”, Chủ tịch Nguyễn Thị 
Thu Hà nói. 

  

 
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà 
và lãnh đạo Bộ Công an tặng quà cho các nữ 
phạm nhân tại Trại giam Thủ Đức  

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn 
Thị Thu Hà mong muốn Trại giam Thủ 
Đức sẽ tiếp tục quan tâm đến phạm nhân 
nữ như việc dạy nghề, tư vấn tâm lý, 
chăm sóc sức khỏe… giúp chị em có 
hành trang tốt hơn để sau này tái hòa 
nhập với cuộc sống, xã hội. Bên cạnh đó, 
Chủ tịch Thu Hà cũng mong muốn lãnh 
đạo Trại giam Thủ Đức hỗ trợ, quan tâm 
đến các nữ cán bộ, chiến sĩ đang làm 
việc tại trại giam và hoạt động của Hội 
Phụ nữ tại trại. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - 
Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công 
an - đánh giá cao những nỗ lực, ý chí của 
Trại giam Thủ Đức, tập trung vào những 
điều kiện chăm sóc sức khỏe, kỹ năng 
ứng xử, đào tạo nghề và các điều kiện để 
phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành 
cũng khẳng định điều kiện sống, quyền 
sống và làm việc, tái hòa nhập ở Việt 
Nam đã được thực hiện theo yêu cầu đặt 
ra, đảm bảo quyền của con người đối với 
các phạm nhân nói chung, phạm nhân 
nữ nói riêng. 

Minh Nguyệt // 
http://phunuvietnam.vn.- 2019 

 (ngày 24 tháng 1)
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ĐÀI TTDH PHAN THIẾT THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH NGƯ DÂN 
GẶP NẠN VÀ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

ới tinh thần tương thân tương ái, 
cùng sẻ chia khó khăn nhân dịp 
xuân Kỷ Hợi sắp tới, ngày 29 và 

30/01/2019, Đài TTDH Phan Thiết đã đi 
thăm và tặng quà cho 03 gia đình có 
thuyền viên gặp nạn trên biển cùng 10 hộ 
nghèo khó trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

 

Đài TTDH Phan Thiết đã tặng 03 suất 
quà, mỗi suất quà trị giá trên 2 triệu đồng 
cho 3 gia đình có thuyền viên không may 
thiệt mạng trong lúc đang đánh bắt trên 
biển. Đây là những nạn nhân trong 02 sự 
kiện cấp cứu khẩn cấp do Đài TTDH 
Phan Thiết thuộc Hệ thống TTDH Việt 
Nam tiếp nhận. Trong đó, có 2 nạn nhân 
là thuyền viên của sự kiện tàu cá BTH 
96513 TS bị sóng đánh chìm ngày 
20/01/2019 gồm Nguyễn Thanh Sang 
(sinh năm 1986 tại xóm 5, thôn Lâm Lộc 
2, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong) và Đỗ 
Minh Lai (sinh năm 2004, tại thôn Hòa 
Thủy 2, xã Chí Công Huyện Tuy Phong). 
Nạn nhân còn lại là chị Đỗ Thị Duyên 

(sinh năm 1985, tại khu phố 7, phường 
Phước Lộc, thị xã LaGi) của sự kiện Tàu 
không số hiệu bị rơi xuống biển ngày 
22/01/2019. 

 

Đài TTDH Phan Thiết thăm và tặng quà gia đình 
có ngư dân gặp nạn trên biển 

Cùng ngày, với mong muốn hỗ trợ 
cuộc sống cho các hộ gia đình nghèo 
trên địa bàn được ấp áp, đủ đầy hơn 
trong dịp Tết cổ truyền đang đến gần, Đài 
cũng đã trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ 
nghèo tại phường Hưng Long, tp. Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận nơi Đài trú đóng. 

 

Đài TTDH Phan Thiết thăm và tặng quà các hộ 
nghèo tại địa phương 

V 
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Hoạt động trên của Đài nhằm động 
viên tinh thần đối với các gia đình có 
người bị nạn, chia sẻ khó khăn với 
những cuộc đời còn nghèo khó, đồng 
thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của 
Đài TTDH Phan Thiết nói riêng, Hệ thống 

TTDH nói chung trong công tác hỗ trợ 
cộng đồng. 

// http://mt.gov.vn.- 2019  
(ngày 31 tháng 1)

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

DỰ TRỮ, CUNG ỨNG HÀNG TẾT CHO HUYỆN ĐẢO 
PHÚ QUÝ 

BND tỉnh Bình Thuận vừa ban 
hành chỉ thị về tăng cường công 
tác quản lý, điều hành nhằm bình 

ổn giá cả thị trường, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và bảo đảm trật tự 
an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 
2019. 

 

Một góc huyện đảo Phú Quý 

Riêng tại huyện đảo Phú Quý, UBND 
tỉnh Bình Thuận yêu cầu phải chủ động 
phối hợp với Sở Công thương tỉnh để xây 
dựng phương án dự trữ hàng hóa theo 
kế hoạch. 

Thông thường, vào mùa gió Đông 
Bắc, việc vận chuyển hàng hóa, người 
dân từ đất liền ra đảo Phú Quý gặp nhiều 
khó khăn, nhất là thời điểm giáp Tết 
Nguyên đán. Vì vậy, tỉnh Bình Thuận yêu 
cầu các đơn vị liên quan phải xây dựng 
công tác dự trữ hàng hóa, phương tiện 
vận chuyển nhằm đảm bảo cung ứng kịp 
thời cho người dân; đặc biệt là những 
mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh 
hoạt của người dân phải tự chủ động dự 
trữ từ 10 - 15 ngày. 

Toàn huyện đảo Phú Quý hiện có hơn 
28.000 người và khoảng 700 hộ kinh 
doanh, trong đó có 150 hộ kinh doanh 
bách hóa tổng hợp. Như vậy, mức dự trữ 
trong 1 tháng sẽ tương đương 150 tấn 
gạo, 3 tấn đường, 2.000 lít dầu ăn, 
khoảng 1.500 - 1.700 thùng mì tôm. 

Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2019 

 (ngày 9 tháng 1) 

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

GIẬT CẢ MÌNH VÌ LẦN ĐẦU TIÊN TRƯỜNG THƯỞNG 
TẾT NHIỀU NHƯ THẾ 

ha ông ta nói cấm sai bao giờ, 
“khéo gói thì no, khéo nằm co thì 
ấm”. Có được mức thưởng tết 

như thế là nhờ công khéo “gói” mà ra. 

Thông tin cán bộ giáo viên, nhân viên 
của trường tiểu học Tân An 1 thị xã La 
Gi, Bình Thuận được thưởng tết 2019 

với số tiền gần 3,7 triệu đồng không chỉ 
gây bất ngờ cho chính giáo viên của 
trường mà hầu như giáo viên các trường 
khác trong cùng một địa bàn cũng khá 
sửng sốt. 

U 

C 
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Bởi từ trước đến nay, có thể nói rằng 
đây là món tiền thưởng tết lớn nhất trong 
ngành giáo dục ở địa phương. 

Nhiều người vui mừng, hỉ hả, muốn 
chia sẻ niềm vui này đến những đồng 
nghiệp khác. 

Thế nhưng cái tin được thưởng chừng 
ấy tiền do hiệu trưởng và kế toán nhà 
trường thông báo vẫn chưa làm nhiều 
thầy cô tin tưởng chắc chắn mình sẽ 
được nhận. 

Có người nhắc nhỏ nhau “khi nào tiền 
vào tài khoản mới chắc chắn”. Người lại 
dặn nhau phòng hờ “chỉ trường mình biết 
thôi, đừng khoe ra trường khác họ không 
được thưởng lại phân bì”… 

 

Thưởng Tết (ảnh Zing.vn) 

Nói thế chứ ai cũng biết chẳng có gì 
giấu được. Chỉ nay mai thôi cái thông tin 
trường tôi thưởng tết nhiều sẽ “phủ khắp” 
thị xã. 

Nó sẽ được xuất hiện trong các câu 
chuyện của giáo viên, bên hành lang lớp 
học sau mỗi buổi tan trường, bên bàn cà 
phê những lúc giáo viên ngồi chuyện 
phiếm… 

Có chuyện này bởi không phải trường 
nào cũng nhận được mức thu nhập tăng 
thêm ấn tượng như vậy. Có trường chỉ 
được dăm trăm ngàn đồng và phần đông 
khoảng 1 triệu đồng hoặc hơn một tí. 

Có được mức thưởng tạm gọi là cao 
nhất trong địa bàn, hiệu trưởng của 

chúng tôi nói rằng đã phải tiết kiệm tối đa 
những khoản chi không cần thiết. 

Chúng tôi hiểu nhà trường đã tiết kiệm 
bằng cách chi tiêu khá hợp lý. Những 
khoản phải chi luôn chi đúng kế hoạch. 

Ví như tiền cho các hoạt động ngoại 
khóa, hỗ trợ giáo dục cho học sinh, các 
chế độ của giáo viên luôn được đảm bảo. 
Tiết kiệm chi như việc tiếp khách, mua 
sắm, sửa chữa cơ sở vật chất khi chưa 
thật sự cần … 

Cha ông ta nói cấm sai bao giờ, “khéo 
gói thì no, khéo nằm co thì ấm”. Có được 
mức thưởng tết như thế là nhờ công 
khéo “gói” mà ra. 

Nhưng niềm vui của trường này cũng 
sẽ là nỗi buồn của trường kia. Không 
tránh khỏi trường này, trường kia có sự 
phân bì so sánh. 

Người nói “cũng cật lực làm cả năm, 
người ta thưởng vài triệu mình chỉ bằng 
phần ba số đó”. Người lại bình luận vì thế 
này thế kia nên tiền thưởng mới thua 
thiên hạ… 

Chẳng phải lời người khác là không có 
lý. Một số giáo viên kể chuyện trường nơi 
họ dạy hàng năm chỉ tiền thu căng tin, 
tiền giữ xe đạp, nhà trường đã thu về tới 
vài chục triệu đồng. 

Thế mà cuối năm giáo viên nhà trường 
nhận chưa tới một triệu đồng tiền 
thưởng. Có người nói nguyên nhân do 
trong năm nhà trường thường hay phát 
sinh việc mua sắm và xây dựng nhỏ. 

Ví như ti vi của trường còn tốt nhưng 
hiệu trưởng vẫn duyệt chi mua 2 ti vi đời 
mới với giá vài chục triệu đồng. 

Rồi làm cổng trường dù cổng cũ vẫn 
còn dùng tốt, làm nhà xe dù chưa hề 
xuống cấp…tiền hoạt động ngân sách 
cấp về chưa hết năm học quỹ đã kết âm 
thì lấy gì để thưởng? 

Hay có trường, có khá nhiều khoản chi 
không tên nhưng lại tốn không ít tiền. Ví 

http://img.giaoduc.net.vn/w801/Uploaded/2019/aslyefjpeag/2019_01_10/dsc_0488_zing.jpg
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như tiền tiếp khách, tiền ăn nhậu của một 
số giáo viên nam (thường kết hợp làm 
một việc gì đó trong trường và trả công 
bằng những chầu nhậu).  

Giáo viên xưa nay không có thưởng 
tết. Tiền mà nhà trường chi cho cán bộ 
giáo viên công nhân viên trong mỗi dịp 
tết gọi là thu nhập tăng thêm. 

Số tiền này chính là tiền ngân sách 
nhà nước cấp về cho từng trường chi 
hoạt động trong năm. Trường nào chi tiết 

kiệm, cuối năm nhà trường sẽ có tiền dư 
gọi là thưởng tết và ngược lại. 

Bởi vậy, mới xảy ra trường thưởng ít, 
trường lại thưởng nhiều là vì lẽ đó. Và 
cũng nhờ chuyện thưởng tết, không ít 
hiệu trưởng cũng phải tiết kiệm chi tiêu 
đến mức tối đa trách sự phân bì và 
những ý nghĩ không tốt về mình. 

Phan Tuyết // 
http://giaoduc.net.vn.- 2019 

 (ngày 12 tháng 1) 
----------------------------------------------------------- 

HỖ TRỢ TỈNH BÌNH THUẬN 180 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG 
BỜ KÈ NGĂN SẠT LỞ BỜ BIỂN 

gày 11/1, thông tin từ Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Thuận cho 
biết, Thủ tướng Chính phủ đã có 

quyết định hỗ trợ tỉnh 180 tỷ đồng từ 
nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 
năm 2018 để xây dựng kè ngăn sạt lở bờ 
biển. 

 
Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định hỗ trợ tỉnh 
180 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung 
ương năm 2018 để xây dựng kè ngăn sạt lở bờ 
biển. Ảnh: An Hiếu/TTXVN 

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận, việc xây dựng kè ngăn sạt lở bờ 
biển được thực hiện tại 4 điểm: kè bảo 
vệ khu dân cư phường Phước Lộc (La 
Gi); kè chống sạt lở bờ biển phường 
Hàm Tiến (thành phố Phan Thiết); kè 
chống sạt lở bờ biển tại khu phố 12, 13, 
14 thị trấn Liên Hương và kết hợp nạo 
vét cửa biển Liên Hương ( huyện Tuy 
Phong); kè chống sạt lở bờ biển khu phố 
5, phường Đức Long và thôn Tiến Đức, 
xã Tiến Thành ( thành phố Phan Thiết). 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban 
nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, 
sử dụng số vốn được ngân sách Trung 
ương hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối 
tượng, đúng quy định; chủ động bố trí 
vốn ngân sách địa phương và huy động 
các nguồn vốn hợp pháp khác để thực 
hiện dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư. 

Hiện nay, tình trạng sạt lở bờ biển trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận diễn ra ngày 
càng nghiêm trọng. Một số vị trí sạt lở 
nặng, gây ảnh hưởng đến đời sống của 
người dân, nhất là tại các vùng bờ biển 
huyện Tuy Phong, thành phố Phan Thiết, 
thị xã La Gi. Theo thống kê, địa bàn 
huyện Tuy Phong, thành phố Phan Thiết 
và thị xã La Gi có tổng chiều dài bờ biển 
bị xâm thực hơn 15 km, đe dọa trực tiếp 
nhà cửa, tài sản của hơn 350 hộ dân. 

Việc xây dựng kè chống biển xâm thực 
đã được sự quan tâm rất lớn của Trung 
ương và của tỉnh. Tuy nhiên, do bờ biển 
dài, phát sinh nhiều điểm sạt lở mới, việc 
đầu tư xây dựng tốn kém về kinh phí 
trong lúc ngân sách có nhiều khó khăn 
nên phải giải quyết dần từng bước. 

Nguyễn Thanh // 
https://baotintuc.vn.- 2019  

(ngày 11 tháng 1)

N 
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"KHÓC RÒNG" VÌ MAI NỞ SỚM 

ừ lâu, làng mai Phú Hội ở xã Hàm 
Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 
Bình Thuận là thương hiệu nổi 

tiếng với người chơi mai của tỉnh Bình 
Thuận. 

Nơi đây có hơn 100 hộ làm nghề trồng 
mai. Mỗi dịp Xuân về, làng mai Phú Hội 
cung cấp hàng ngàn chậu mai cho thị 
trường trong và ngoài tỉnh. Để đáp ứng 
nhu cầu này, nhiều tháng trước, các nhà 
vườn đã đầu tư khá lớn để thuê nhân 
công chăm sóc, tạo dáng và sử dụng các 
biện pháp kỹ thuật ép mai nở đúng Tết. 
Tuy nhiên năm nay, chỉ mới độ giữa 
tháng 10 âm lịch, nhiều cây mai đã đồng 
loạt hé nụ rồi nở bung khiến nhà vườn vô 
cùng lo lắng. Ông Nguyễn Văn Lan (SN 
1950; ngụ xã Hàm Hiệp, huyện Hàm 
Thuận Bắc), có thâm niên trồng mai hơn 
30 năm, cho biết vườn nhà ông có hơn 
30 chậu mai đã được khách đặt mua, 
chờ Tết đến lấy nhưng giờ đã nở hết hoa 
rồi rụng trụi, sắp tới chưa biết ăn nói với 
khách thế nào. 

 

Nhà vườn buồn rầu nhìn những chậu mai đã 
bung nở sớm 

Cạnh đó, nhà ông Nguyễn Văn Long 
(SN 1968) có hơn 100 gốc mai cũng đã 
trơ cành. Ông Long buồn bã nói để 
chuẩn bị cho vụ mai Tết, gia đình đã đầu 
tư trên 300 triệu đồng chi phí, giờ coi như 

mất trắng. Lý giải nguyên nhân làm mai 
nở sớm tại các vườn trên địa bàn, ông Lý 
Văn Thành - cán bộ nông nghiệp xã Hàm 
Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc - cho biết 
do thời tiết năm nay khắc nghiệt, nhiều 
cơn mưa muộn xuất hiện đột ngột, đặc 
biệt là sau cơn bão số 9 vừa qua, không 
khí lạnh xuất hiện làm cho cây nở hoa 
sớm. 

Không chỉ nhà vườn "khóc ròng" vì 
thất thu mùa mai Tết, những người làm 
dịch vụ chăm sóc mai Tết cũng đang 
nóng như lửa đốt. Ông Nguyễn Văn 
Hoài, chủ một dịch vụ chăm sóc mai 
(phường Tân Thiện, thị xã Lagi), cho biết 
một chậu mai bình thường, cao khoảng 
1 m trở lại, ông nhận chăm sóc tiền công 
1-3 triệu đồng với điều kiện là phải nở 
đúng Tết; còn không thì phải bỏ tiền ra 
đền bù cho khách. 

Mỗi năm, ông Nguyễn Văn Tuấn (ngụ 
phường Tân Thiện, thị xã Lagi) thu nhập 
từ nghề chăm sóc mai Tết khoảng từ 80-
100 triệu đồng. Tiền công nhận một lần 
vào dịp Tết nguyên đán với điều kiện cây 
mai phải nở hoa từ 60%-70% trở lên. 
Nhưng nay, hơn 60% số mai mà ông 
Tuấn nhận chăm sóc đều đã nở bung 
hoa trước đó 1 tháng. Không chỉ thất thu, 
ông Tuấn còn phải bỏ tiền ra đền bù cho 
khách. 

Theo các nhà vườn ở Bình Thuận, do 
mai nở sớm nên Tết năm nay lượng cây 
cung ứng cho thị trường sẽ khan hiếm. 
Không chỉ Bình Thuận mà một số tỉnh lân 
cận cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết thất 
thường. Vì vậy, các nhà vườn dự báo dịp 
Tết nguyên đán Kỷ Hợi, giá mai tại Bình 
Thuận nói riêng và các tỉnh Nam Trung 
Bộ nói chung sẽ tăng khá cao. 

Việt Khánh 
Người lao động.- 2019.- Số 8165 

(ngày 23 tháng 1).- Tr.11 

T 
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Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 01 năm 2019                                        -47- 
 

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

LÚNG TÚNG XỬ LÝ 5 TÚI VÀNG CỦA CỤ ÔNG LƯỢM VE CHAI 

ụ ông sống đơn thân hành nghề 
lượm ve chai nhưng khi chết để lại 
số tài sản trị giá hàng trăm triệu 

đồng. 5 năm đã trôi qua nhưng việc xử lý 
số tài sản của cụ vẫn chưa xong. 

Ngày 8-1, tin từ UBND TP Phan Thiết 
(Bình Thuận) cho biết đến nay sau 5 năm 
vẫn chưa có giải pháp xử lý số tài sản 
của cụ ông Nguyễn Mai, sinh năm 1936, 
qua đời 2013 để lại. 

 
Chính quyền đang lúng túng trong việc xử lý số 
tài sản của cụ Mai - Ảnh minh họa 

Trước đó, theo công văn mà UBND 
phường Đức Long xin ý kiến chỉ đạo của 
UBND TP Phan Thiết thì khoảng 7 giờ 
ngày 3-11-2013, tại khu phố 2, phường 
Đức Long, các hộ dân xung quanh phát 
hiện nhà ông Nguyễn Mai làm nghề lượm 
ve chai bốc ra mùi hôi thối. Qua kết quả 
giám định tử thi thì ông Nguyễn Mai chết 
do bệnh tật từ 7 đến 10 ngày trước đó. 

Sau đó, UBND phường Đức Long đã 
chỉ đạo Ban điều hành và Mặt trận khu 
phố 2 tiến hành lo hậu sự, đồng thời chỉ 
đạo khu phố và các lực lượng bảo vệ tài 
sản của ông Mai. Đến ngày 18-12-2015, 
do không có người thân liên lạc và tránh 
tình trạng mất cắp có thể xảy ra với số tài 
sản ông Mai để lại, UBND phường Đức 
Long đã tiến hành kiểm kê tài sản của 
ông Nguyễn Mai. 

 
Biên bản kiểm kê tài sản của cụ Mai 

Theo biên bản kiểm kê thì số tài sản 
mà ông Nguyễn Mai để lại gồm: 7,5 triệu 
đồng tiền mặt, một giấy chứng nhận 
quyền sử dụng nhà, một thẻ giao dịch tiết 
kiệm cấp năm 2001 mang tên ông 
Nguyễn Mai; một thẻ tiết kiệm có kỳ hạn 
tại phòng giao dịch số 2 Phan Thiết thuộc 
Ngân hàng Công thương Việt Nam với 
số tiền gốc là 50 triệu đồng. 

Tổ kiểm kê còn phát hiện 5 túi nilon 
bên trong chứa kim loại màu vàng. Ký 
hiệu trên các chiếc kim loại màu 
vàng này là 10, 20, 30, 40, 50 tùy từng 
chiếc nhẫn. Tổng số chiếc kim loại màu 
vàng này là 33 chiếc. Ngoài ra còn một 
số tài sản khác… Sau khi kiểm kê, số tài 
sản của ông Nguyễn Mai đã được niêm 
phong và giao cho UBND phường tạm 
quản lý. 

C 

http://plo.vn/tags/S2ltIExv4bqhaSBNw6B1IFbDoG5n/kim-loai-mau-vang.html
http://plo.vn/tags/S2ltIExv4bqhaSBNw6B1IFbDoG5n/kim-loai-mau-vang.html
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Đến năm 2016, do phần mộ của ông 
Nguyễn Mai trước đây được đắp bằng 
đất nên đã hư hỏng nặng, cử tri khu phố 
2, phường Đức Long kiến nghị nên dùng 
số tiền ông Mai để lại để xây mộ cho ông 
và giám định số kim loại màu vàng do 
ông để lại. 

Dựa trên công văn của Sở Tài chính 
tỉnh Bình Thuận trả lời kiến nghị của cử 
tri, UBND TP.Phan Thiết đã yêu cầu 
UBND phường Đức Long lập tổ tham gia 
xây dựng mộ cho ông Nguyễn Mai. 

 
Biên bản kiểm kê tài sản của cụ Mai 

Tuy nhiên, sau đó UBND TP.Phan 
Thiết có công văn yêu cầu dừng việc xây 
mộ và kiểm định số kim loại màu vàng. 

Cụ thể theo xác minh nhân thân của 
Công an TP Phan Thiết thì ông Nguyễn 
Mai có nguyên quán ở xóm Hảo Thiện, 
thôn Tân Thành, xã Tam Quan Bắc, 
huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông 
Nguyễn Mai có 2 người anh nhưng đã 
mất và không có con cái. Hiện ở địa 
phương chỉ còn một người bà con tên là 
Nguyễn Thị Mỹ Tài là chị em con chú bác 
với ông Mai. 

Sau đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Tài có đơn 
xin UBND TP Phan Thiết cho phép bà 
được đưa hài cốt của ông Nguyễn Mai về 
quê chôn cất. Tuy nhiên, theo lý lịch trích 
ngang do bà Tài khai thì dòng họ nội, 
ngoại của ông Nguyễn Mai hiện còn có 
một người dì và một người bác. 

Hai người này đã mất từ lâu nhưng họ 
đều có con cái đều ngụ ở Tam Quan Bắc, 
Hoài Nhơn, Bình Định. Do đó, để tránh 
tình trạng tranh chấp, khiếu nại về sau 
UBND TP Phan Thiết đã gửi văn bản yêu 
cầu bà Tài bổ sung đơn có ý kiến của các 
con người dì và người bác của ông 
Nguyễn Mai được chính quyền địa 
phương xác nhận để xem xét giải quyết. 

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo 
UBND TP Phan Thiết cho biết từ tháng 
4-2018 UBND TP Phan Thiết đã có văn 
bản về việc này nhưng đến nay bà Tài 
vẫn chưa bổ sung hoặc có trả lời gì về 
các yêu cầu trên. Do đó UBND TP Phan 
Thiết đang chưa biết làm thế nào trong 
khi phần mộ của cụ ông Nguyễn Mai 
đang hư hỏng cần phải sửa chữa. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2019 
(ngày 8 tháng 1) 

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

NHỮNG TỶ PHÚ "CHÂN ĐẤT" NHỜ TRỒNG THANH LONG 

ừ một xã nghèo, đến nay Tân 
Thuận (huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận) đã trở thành nơi 

có nhiều tỷ phú nhờ trồng cây thanh long. 

Từ một xã nghèo cái ăn không đủ, 
người dân phải bỏ quê đi tha phương 
cầu thực thì đến nay xã Tân Thuận, 
huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 

T 

http://plo.vn/tags/IFTDoGkgU-G6o24=/tai-san.html
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đang là nơi có nhiều tỷ phú nhờ trồng 
cây thanh long. 

Xã Tân Thuận cách trung tâm huyện 
Hàm Thuận Nam chừng 5km theo đường 
chim bay. Nép mình sau núi Tà Cú, làng 
quê này xen giữa những cánh đồng 
thanh long bạt ngàn với những nóc nhà 
xanh đỏ hiện đại. Ngay khi bước chân 
vào đầu thôn Hiệp Nghĩa, chúng tôi bị 
choáng ngợp bởi những căn nhà mái 
Thái, những ngôi biệt thự đồ sộ lộng lẫy 
nằm dọc đường vào trung tâm xã. 

 

Làng quê nghèo Tân Thuận năm xưa nay đã đổi 
đời nhờ cây thanh long. 

Sống trong căn nhà bề thế đầy đủ tiện 
nghi, ông Đậu Quang Hoàng – một nông 
dân trồng thanh long ở thôn Hiệp Nhơn 
chia sẻ: "Trước đây đa phần là nhà tranh 
vách lá, nhà tranh vách đất, một số nhà 
có điều kiện hơn thì lợp tôn. Nhưng bây 
giờ, nhiều người đi xa xứ khoảng chừng 
10 năm cũng giật mình". 

Ông Hoàng cho biết, trước đây vùng 
đất này rất nghèo khó. Đất đai khô cằn, 
thiếu dưỡng chất. Mỗi năm chỉ trồng 
được một vụ lúa tùy thuộc nước trời, 
cùng một số loại cây ngắn ngày, nhưng 
không đủ sống. Gia đình ông cũng vậy. 
Nhưng với 2.000 trụ thanh long hiện nay, 
mỗi năm ông thu về hơn nửa tỷ đồng. 
Không những xây nhà cao cửa rộng, mà 
nông dân làm thanh long ở đây ai cũng 
đủ khả năng sắm ô tô. 

Tại xóm Rẫy, thôn Hiệp Nhơn, nơi 
nghèo nhất xã Tân Thuận năm xưa, 
những căn biệt thự mới xây mọc lên san 

sát, màu sơn còn tươi rói. Ít ai ngờ cả 
xóm nghèo trước đây nay đều là tỷ phú. 
Có nhà giàu đến nỗi mua xe ô tô tiền tỷ 
nhưng bỏ không trong biệt thự, mỗi năm 
mang ra thuê tài xế chở đi chơi chỉ một 
đôi lần. 

 

Nông dân xã Tân Thuận nay đã giàu lên nhờ cây 
thanh long. 

Cũng tại khu xóm Rẫy này, chúng tôi 
gặp được ông Võ Lâm, 74 tuổi. Hai vợ 
chồng ông tuy già nhưng vẫn thường 
ngày chăm sóc thanh long. Uống ngụm 
trà, hồi tưởng quá khứ ông không nghĩ 
có lúc mình lại sướng như thời điểm này. 
Với vườn thanh long 1.200 trụ, mỗi năm 
thu về hơn 200 triệu đồng, ông không 
còn lo cảnh lúc đói lúc no như thuở trước. 

 

Cây thanh long giúp nông dân xã Tân Thuận nói 
riêng và huyện Hàm Thuận Nam nói chung thoát 
nghèo trở nên khấm khá 

Còn ông Nguyễn Văn Quý, người dân 
thôn Hiệp Nghĩa, xã Tân Thuận ngồi trên 
bộ salon gỗ trong căn nhà bề thế kể rằng 
thời điểm khoảng những năm 1980, ở 
trong thôn đã có tình trạng nhiều gia đình 
phải bỏ đi tứ xứ tìm kế sinh nhai. Nhưng 

https://vov.vn/kinh-te/thanh-long-vu-tet-gia-thap-do-thuong-lai-thu-mua-cam-chung-868844.vov
https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/uqznbie0wdmly8uzveukg/2019_01_31/vov_thanh_long_nygj.jpg
https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/uqznbie0wdmly8uzveukg/2019_01_31/vov_thanhlong_dmmi.jpg
https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/uqznbie0wdmly8uzveukg/2019_01_31/vov_thanh_long_binh_thuan_vyij.jpg
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khi những người ở lại trồng thanh long 
khấm khá lên, họ nghe tin, mới trở về lại 
địa phương. 

Được trồng ở Tân Thuận vào khoảng 
năm 1990, ban đầu, thanh long trồng trên 
trụ gỗ, chong đèn bằng máy chạy dầu. 
Khi có điện, nông dân mở rộng diện tích, 
có nhà trồng 1.000-2.000 trụ, có nhà gần 
chục ngàn trụ. Để có lợi nhuận mang về, 
nông dân phải biết tích lũy kỹ thuật chăm 
sóc, mạnh dạn đầu tư. Bởi lẽ không phải 
ai cũng dễ dàng trở nên giàu có. 

Ông Nguyễn Văn Quý cho hay, thu 
nhập từ cây thanh long cũng phải kết hợp 
với đầu óc, siêng năng, cần mẫn. Trong 
số những người làm thanh long cũng có 
thành phần thắng và thành phần bại, 
nhưng đa số cần mẫn thì ông trời không 
phụ lòng. 

Toàn xã Tân Thuận có khoảng 2.800 
hộ gia đình canh tác thanh long với hơn 
1.700 ha. Mỗi ha cho sản lượng chừng 
10-12 tấn/năm, với giá từ 15.000 – 
20.000 đồng/kg. 

Ông Nguyễn Ngọc Loan, Phó Chủ tịch 
UBND xã Tân Thuận cho biết hơn 10 
năm trước, nhận thấy cây thanh long 
hiệu quả, xã đã khuyến khích bà con 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tham gia 

các lớp tập huấn kỹ thuật canh tác. Nhờ 
phát triển cây thanh long, xã Tân Thuận 
đã thoát nghèo từ nhiều năm qua. Hiện 
nay, hầu hết các hộ nông dân trồng thanh 
long đều khấm khá dư ăn dư để, thậm 
chí trở thành tỷ phú có nhà cao cửa rộng. 

Theo ông Loan, ở xã Tân Thuận có số 
tỷ phú tương đối nhiều so với những nơi 
khác trong huyện. Hiện giờ cũng nhờ 
diện tích thanh long rộng, những hộ này 
có điều kiện về đất, điều kiện về lao 
động, số hộ này từ nghèo khổ đã phát 
triển kinh tế và trở thành tỷ phú. 

Đời sống nhân dân khấm khá cũng là 
điều kiện thuận lợi cho địa phương trong 
việc vận động nhân dân đóng góp các 
khoản kinh phí cùng nhà nước xây dựng 
chương trình nông thôn mới ở địa 
phương. Đặc biệt với các công trình 
đường bê tông giao thông nông thôn, 
ánh sáng an ninh đã được nhân dân 
trong xã hưởng ứng nhiệt tình. Nhờ đó, 
xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam 
sớm hoàn thành các tiêu chí, về đích 
nông thôn mới từ năm 2015, Chủ tịch 
UBND xã Tân Thuận chia sẻ thêm. 

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2019 
(ngày 31 tháng 1)

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

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT (BÌNH THUẬN) GẶP MẶT, 
TẶNG QUÀ TẾT CHỦ TÀU THUYỀN 

gày 29/1, Thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận tổ chức gặp mặt, 
thăm, tặng quà chủ tàu thuyền 

tham gia đánh bắt xa bờ. 

Hiện nay số lượng tàu thuyền của 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
có trên 1.700 chiếc. Sản lượng đánh bắt 
hải sản năm 2018 đạt trên 50.000 tấn. 
Ngư dân Phan Thiết đã chấm dứt tình 
trạng đánh bắt hải sản xâm phạm vùng 
biển nước ngoài. Đồng thời, ngư dân đã 

ghi nhật ký hành trình đánh bắt cá trên 
biển để bảo đảm việc truy xuất nguồn 
gốc hải sản. 

 

Tặng quà cho ngư dân. 

N 
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Tại buổi họp mặt, ngư dân mong muốn 
các cấp, các ngành có chính sách hỗ trợ 
để ngư dân có điều kiện bám biển, vươn 
ra khơi xa và ngư dân có điều kiện đóng 
mới tàu cá công suất lớn hơn, bám biển 
dài ngày hơn, nâng cao sản lượng khai 
thác thủy sản. 

Các ý kiến, kiến nghị của bà con ngư 
dân được lãnh đạo thành phố Phan Thiết 
giải thích cụ thể và yêu cầu bà con ngư 

dân, tích cực vươn ra khơi xa, góp phần 
bảo vệ và giữ vững chủ quyền an ninh 
vùng biển của Tổ quốc. 

Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Kỷ Hợi 
2019, lãnh đạo thành phố Phan Thiết đã 
chúc tết và tặng quà cho bà con ngư dân. 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

(ngày 30 tháng 1) 

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

VIỆC NGHĨA TRONG CỘNG ĐỒNG GIÁO DÂN 

hững ngày cuối năm 2018, gia 
đình giáo dân Trần Văn Để, ở khu 
phố 2, phường Bình Tân (thị xã La 

Gi, Bình Thuận) được Bộ CHQS tỉnh 
Bình Thuận phối hợp với Giáo xứ Tân Lý 
(thị xã La Gi) tặng nhà đoàn kết. 

Căn nhà được xây dựng kiên cố, nền 
ốp lát gạch men, mái lợp tôn, trần đóng 
la phông thạch cao, diện tích 75m2, có 
đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, bếp và 
công trình vệ sinh. Giáo dân Trần Văn Để 
xúc động chia sẻ: “Nếu không có cán bộ, 
chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và Giáo xứ Tân 
Lý hỗ trợ, gia đình tôi không biết đến bao 
giờ mới xây dựng được ngôi nhà như thế 
này. Đây là niềm mong ước của gia đình 
tôi trong nhiều năm qua!”. 

 

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận và Giáo xứ 
Tân Lý trao quyết định tặng nhà đoàn kết cho gia 
đình giáo dân Trần Văn Để. 

Linh mục Nguyễn Quang Minh thuộc 
Giáo xứ Tân Lý cho biết thêm: “Gia đình 

ông Trần Văn Để là một trong những hộ 
giáo dân khó khăn. Biết được hoàn cảnh 
đó, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận chủ động 
phối hợp với Giáo xứ Tân Lý, mỗi đơn vị 
hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà tặng gia đình 
ông Để. Đây là một trong nhiều việc làm 
cụ thể, ý nghĩa trong phối hợp hoạt động 
giữa LLVT tỉnh Bình Thuận với các tổ 
chức tôn giáo trên địa bàn những năm 
qua với mô hình “LLVT tỉnh tăng cường 
đoàn kết với tôn giáo, dân tộc” được triển 
khai từ năm 2015 đến nay”. Thời gian 
qua, các đơn vị LLVT tỉnh luôn phối hợp 
với các tổ chức tôn giáo tổ chức thăm, 
tặng quà các gia đình người có công 
(NCC), giáo dân nghèo. Đơn vị và các tổ 
chức cơ sở tôn giáo kết hợp trao đổi 
thông tin, phối hợp xây nhà đoàn kết, tình 
nghĩa tặng người nghèo, gia đình NCC... 

Trong năm 2018, các đơn vị đã phối 
hợp thăm, tặng quà, họp mặt với 140 cơ 
sở tôn giáo; tổ chức giao lưu với 425 vị 
chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn 
giáo, huy động hơn 7.800 ngày công giúp 
dân tu sửa, phát quang, dọn vệ sinh 
19km đường giao thông nông thôn; nạo 
vét 22km kênh mương nội đồng; xây 
dựng 7 căn nhà đoàn kết, nhà tình nghĩa, 
nhà tình thương tặng người nghèo, gia 
đình NCC; sửa chữa 57 căn nhà hư hỏng 
do thiên tai, biển xâm thực... Trong các 
đợt hạn hán năm 2016, 2017, các đơn vị 
thuộc Bộ CHQS tỉnh kịp thời tổ chức cấp 

N 
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nước sinh hoạt miễn phí cho gần 4.300 
hộ dân ở các huyện Hàm Tân, Hàm 
Thuận Nam, TP Phan Thiết. Bộ CHQS 
tỉnh còn tích cực tham gia xây dựng 2 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận khẳng định: "Sự đoàn kết, phối 
hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức 
tôn giáo trên địa bàn bằng những việc 
làm cụ thể, góp phần tăng cường đoàn 
kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, giữ gìn an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây 

dựng tình đoàn kết quân dân, tô thắm 
phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tạo niềm tin yêu 
của nhân dân đối với cấp ủy, chính 
quyền địa phương. Đây cũng là giải pháp 
hiệu quả góp phần cùng địa phương làm 
thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế 
lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn 
giáo để lôi kéo, kích động người dân, 
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc". 

Duy Thỉnh, Duy Hiển // 
http://www.qdnd.vn.- 2019  

(ngày 15 tháng 1)

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

VƯỜN XANH TRÊN VÙNG ĐẤT NÓNG  

rong Phong trào Thi đua Quyết 
thắng giai đoạn 2013-2018, Đảng 
ủy, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã 

lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh 
tăng gia sản xuất (TGSX), xây dựng 
nhiều mô hình hiệu quả, đưa thêm vào 
bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ 6.000 
đồng/người/ngày, bảo đảm quân số 
khỏe trên 99,3%.  

Bình Thuận là vùng đất pha cát, nhiều 
nắng gió, khí hậu khắc nghiệt. Thực hiện 
Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân 
đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Bộ CHQS 
tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện đề án 
quy hoạch, xây dựng căn cứ chiến đấu 
gắn với căn cứ hậu cần-kỹ thuật khu vực 
phòng thủ và đề án TGSX, chăn nuôi cấp 
huyện. Trên cơ sở đó, tùy từng địa bàn, 
quỹ đất, các đơn vị tận dụng, cải tạo bãi 
đất xấu, khu đất trong khu vực phòng thủ 
để tổ chức TGSX hiệu quả, đồng thời 
quản lý tốt đất quốc phòng. 

Tại Ban CHQS huyện Hàm Thuận 
Nam, qua thử nghiệm các giống cây 
trồng, đơn vị quy hoạch, cải tạo khu 
TGSX, gồm: Khu trồng rau sạch, trồng 
thanh long, khu trồng cỏ nuôi bò, dê. Tại 
khu trồng rau sạch có nhà màng che 
chắn, hệ thống phun nước tự động và 
trồng nhiều loại rau, củ quả. Đối với khu 

đất pha cát khô cằn, đơn vị cải tạo trồng 
thanh long, kết hợp nuôi bò, dê, gia cầm. 
Chỉ trong năm 2018, cán bộ, chiến sĩ đã 
thu được hơn 4.500kg rau sạch, hơn 
13.800kg thanh long, duy trì đàn bò, dê 
20 con. Mô hình đa dạng trong TGSX của 
Ban CHQS huyện Hàm Thuận Nam trở 
thành điển hình trong phong trào TGSX 
của LLVT tỉnh Bình Thuận. Thông qua 
thực hiện các đề án, triển khai mô hình, 
cấp ủy, chính quyền địa phương đã hỗ 
trợ kinh phí bảo đảm tổ chức TGSX. 

 

Mô hình trồng thanh long tại Ban CHQS huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

Thời gian qua, đơn vị luôn chú ý làm 
tốt công tác giáo dục, nhân rộng mô hình, 
khơi dậy sáng tạo để cán bộ, chiến sĩ 
khắc phục khó khăn. Mặc dù điều kiện 
đất đai cằn cỗi, khí hậu nắng nóng quanh 
năm song LLVT tỉnh Bình Thuận đã quy 

T 
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hoạch cải tạo được hơn 44.700m2 trồng 
rau sạch, 10.175m2 chuồng trại... Các 
đơn vị thường xuyên duy trì nuôi hơn 600 
con lợn, dê, bò, gần 2.000 gia cầm. Đơn 
vị xây dựng nhiều mô hình như trồng 
thanh long, làm nước mắm, nuôi dê, bò, 
trồng rau sạch chống nắng gió... Chỉ 
trong 9 tháng năm 2018, LLVT tỉnh đã thu 
hoạch hơn 94.000kg rau, củ, quả, 
51.941kg thịt, 12.000kg cá, 5.670 lít 
nước mắm... tổng giá trị đạt trên 4 tỷ 
đồng, lợi nhuận đạt 1,5 tỷ đồng. Các đơn 

vị thực hiện tốt dân chủ về kinh tế, quản 
lý tốt sản phẩm TGSX. Đơn vị cũng trích 
quỹ TGSX, kịp thời sửa chữa doanh trại, 
bảo đảm vật chất phục vụ huấn luyện, cải 
thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ, thăm, 
tặng quà cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh 
khó khăn, gia đình chính sách trên địa 
bàn. 

Duy Hiển  

Quân đội nhân dân.- 2019.- Số 
20745 (ngày 3 tháng 1).- Tr.3 

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

BẤT LỰC KHI NGƯỜI KHÁC XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT MÌNH 

ất đã có chủ quyền nhưng người 
khác đến xây kiềng móng trên đó, 
chính quyền lúng túng, khổ chủ 

không biết phải làm sao để bảo vệ tài sản 
của mình. 

Ngày 30-12-2018, tin từ UBND huyện 
Hàm Tân, Bình Thuận cho biết chủ tịch 
UBND huyện này đã có chỉ đạo liên quan 
đến vụ đất của bà Hồ Thị Mai bị người 
khác tự ý xây kiềng móng nhà. Theo đó, 
ông Văn Quý Ngọc, Chủ tịch UBND 
huyện Hàm Tân, đã yêu cầu chủ tịch 
UBND xã Thắng Hải giải quyết dứt điểm 
vụ này và báo cáo cho UBND huyện 
chậm nhất trong ngày 31-12-2018. 

Kiện ra tòa vì bị cản trở 

Theo UBND huyện Hàm Tân, đây là vụ 
việc lấn chiếm, xây dựng trái phép trên 
đất người khác kéo dài nhiều năm. 
UBND huyện đã có nhiều công văn yêu 
cầu xã giải quyết nhưng đến nay vẫn 
chưa dứt điểm. 

Theo hồ sơ, bà Hồ Thị Mai ngụ TP 
Phan Thiết mua hơn 1.300 m2 đất tại 
thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải, huyện 
Hàm Tân của ông Nguyễn Đen và được 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Tuy nhiên, năm 2011, bà Mai tiến hành 
cắm mốc rào bảo vệ khu đất của mình thì 
bất ngờ bị gia đình ông Đen ở sát bên 

ngăn cản. Bà Mai nộp đơn khởi kiện ông 
Đen ra tòa. 

Tháng 11-2012, TAND huyện Hàm 
Tân có quyết định công nhận sự thỏa 
thuận của các đương sự. Cụ thể, ông 
Đen đã cam kết chấm dứt hành vi cản trở 
bà Mai rào diện tích đất trên. Thế nhưng 
sau đó, gia đình ông Đen lại tiếp tục cản 
trở bà Mai rào phần đất nói trên. tháng 6-
2012, Chi cục Thi hành án dân sự huyện 
Hàm Tân đã ra quyết định cưỡng chế. 
Sau khi bà Mai rào lại phần đất của mình 
một thời gian, gia đình ông Đen lại tiếp 
tục phá hoại, tháo dỡ hàng rào. 

Phần đất đã có chủ quyền của bà Hồ Thị Mai bị 
người khác xây kiềng móng kiên cố. Ảnh: 
PHƯƠNG NAM 

Đ 
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Trước hành vi trên, bà Mai đã gửi đơn 
kêu cứu đến UBND huyện Hàm Tân. 
Tháng 7-2012, UBND huyện chỉ đạo 
UBND xã kiểm tra, lập biên bản yêu cầu 
gia đình ông Nguyễn Đen phải chấp hành 
quyết định của TAND huyện Hàm Tân. 
Lần này, gia đình ông Đen mới chịu chấp 
hành, không hủy hoại, phá dỡ tài sản của 
người khác. 

Lại bị người khác xây móng trên đất 
mình 

Hơn sáu năm sau, gia đình bà Mai lại 
té ngửa khi biết được ông Trương Bắc 
(con rể ông Nguyễn Đen) đã xây dựng 
móng kiềng nhà kiên cố to đùng trên 
phần đất nói trên của mình. Lần này, bà 
Mai lại làm đơn tố cáo. 

Ngày 5-11-2018, UBND xã Thắng Hải 
lập đoàn kiểm tra thực địa, có biên bản 
ghi nhận: “Tại vị trí đất của bà Mai, gia 
đình ông Trương Bắc đã xây dựng phần 
móng nền nhà diện tích 7,2 x 19 m, tức 
hơn 136 m2 mà chưa được sự đồng ý 
của bà Mai. Trong vòng 10 ngày, nếu ông 
Trương Bắc không cung cấp được giấy 
tờ liên quan mà vẫn tiếp tục hành vi xây 
dựng trái phép trên phần đất thuộc chủ 
quyền của bà Mai thì sẽ bị xử lý theo quy 
định của pháp luật”. 

Ngày 15-11-2018, UBND huyện Hàm 
Tân cũng có văn bản yêu cầu UBND xã 
kiểm tra, xử lý vụ việc này và báo cáo về 
huyện. 

Mặc dù đã bị lập biên bản nhưng ông 
Bắc vẫn tiếp tục rào phần móng nền nhà 
xây dựng trái phép của mình. ông còn 
kéo điện đến công trình lấn chiếm này để 
thắp sáng. 

Ngày 10-12-2018, UBND xã Thắng 
Hải lại lập đoàn kiểm tra đến thực địa. Tại 
biên bản lần này, UBND xã Thắng Hải 
xác nhận: “So với hiện trạng kiểm tra 
ngày 5-11-2018 thì trên phần nền móng 
nhà phát sinh thêm trụ rào với chiều dài 
khoảng 90 m và một đường dây điện”.  

Những cán bộ địa chính, xây dựng, tư 
pháp xã trong lần lập biên bản này cũng 
chính là những người đã lập biên bản lần 
trước (ngày 5-11-2018). Tuy vậy, điều 
bất ngờ là biên bản lần này lại ghi rằng 
“Có đối tượng chưa rõ danh tính đã chôn 
trụ bê tông, xây hàng rào trên đất bà 
Mai”! 

Tài sản của mình nhưng… bất lực! 

Căn cứ vào biên bản nói trên, ngày 14-
12-2018, ông Lê Sanh, Chủ tịch UBND 
xã Thắng Hải, có báo cáo gửi UBND 
huyện. báo cáo này cho biết: “Sau khi 
đấu tranh làm việc và mời người có liên 
quan lên làm rõ hành vi xây dựng trái 
phép trên đất người khác là ông Trương 
Bắc nhưng ông Bắc không hợp tác và 
cũng không nhận đã xây dựng trên đất 
của bà Mai. UBND xã cũng đã làm việc 
với gia đình bà Mai, yêu cầu gia đình có 
trách nhiệm quản lý, sử dụng phần đất 
thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình 
để tránh trường hợp tương tự trên tiếp 
diễn”. 

Gia đình bà Mai bức xúc: “chính quyền 
xã không đề cập đến việc giải quyết, xử 
lý công trình đã xây dựng trái phép trên 
đất thế nào nên gia đình tôi vô cùng lúng 
túng. Nếu chúng tôi tự tháo dỡ có khi sẽ 
bị xử lý tội hủy hoại tài sản. Chúng tôi 
không biết phải làm sao để bảo vệ tài sản 
hợp pháp của mình đã được nhà nước 
công nhận!” - bà Mai than. 

Muốn tháo dỡ phải khởi kiện? 

Ngày 31-12-2018, trao đổi với Pháp 
Luật TP.HCM, ông Văn Quý Ngọc, Chủ 
tịch UBND huyen6j Hàm Tân, Bình 
Thuận, cho biết: “Vụ việc lấn chiếm đất 
và cản trở rào bảo vệ khu đất của bà Hồ 
Thị Mai đã được TAND huyện Hàm Tân 
xét xử xong, nay lại xuất hiện trên đất bà 
Mai kiềng móng nhà xây trái phép là có 
thật. Hiện nay, UBND xã Thắng Hải đã 
lập biên bản ngăn chặn và UBND huyện 
sẽ hướng dẫn gia đình bà Mai kiện 
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người xây dựng trái phép ra tòa. Sau khi 
tòa án xét xử, địa phương sẽ tiến hành 
tháo dỡ công trình xây dựng trái phép nói 
trên. UBND huyện đang chỉ đạo khẩn 
trương làm nghiêm vụ này bởi không thể 
chấp nhận đất đã có chủ quyền mà 
người khác lại công nhiên xây dựng 
công trình trái phép trên đó”. 

Khổ chủ phải làm đơn xin tháo dỡ 

Hôm qua, 31-12-2018, bà Hồ Thị Mai 
cho biết gia đình bà đã làm “Đơn xin tháo 

dỡ, đập phá công trình xây trái phép” 
trên đất của mình. 

“UBND xã cho biết sắp tới xã sẽ hỗ trợ 
lực lượng bảo vệ an ninh trật tự khi gia 
đình tôi tháo dỡ công trình trên” - bà Mai 
nói. 

 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2019 
(ngày 1 tháng 1)

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

BÌNH THUẬN PHÁ VỤ ÁN MA TÚY LỚN NHẤT 
TỪ TRƯỚC TỚI NAY 

gày 11-1, Cơ quan cảnh sát điều 
tra, Công an tỉnh Bình Thuận cho 
biết, đã ra quyết định khởi tố vụ 

án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị 
Xuân (thường gọi là Bầu), sinh năm 
1993, trú xã Hàm Cường, huyện Hàm 
Thuận Nam về hành vi tàng trữ, mua bán 
trái phép chất ma túy với số lượng lớn. 

 

Tang vật phục vụ cho hoạt động mua bán ma túy 

của Nguyễn Thị Xuân. 

Trước đó, vào chiều tối 6-1, tại khu 
phố 4, phường Xuân An, TP Phan Thiết, 
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma 
túy (PC 04), Công an tỉnh Bình Thuận đã 
tập trung lực lượng bắt quả tang Huỳnh 
Tân Trà (thường gọi là Cóc), sinh năm 
1994, trú tại xã Thuận Hòa, huyện Hàm 
Thuận Bắc về hành vi tàng trữ trái phép 
chất ma túy; thu giữ khoảng 5 gam ma 
túy đá. Qua khai thác, Trà khai nhận mua 

của Nguyễn Thị Xuân tại phòng trọ của 
Xuân ở phường Phú Tài, TP Phan Thiết. 

 

Tang vật phục vụ cho hoạt động mua bán ma túy 
của Nguyễn Thị Xuân 

Tối cùng ngày, tại phường Phú Tài, TP 
Phan Thiết lực lượng chức năng bắt quả 
tang Nguyễn Hoàng Phương (thường gọi 
là Bảo), sinh năm 1993, trú phường Phú 
Thủy về hành vi tàng trữ trái phép chất 
ma túy và thu giữ năm gam ma túy đá, 
một cân tiểu ly, ba điện thoại di động, một 
xe máy. Phương khai nhận đã mua số 
ma túy trên tại phòng trọ của Xuân. Tiến 

N 
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hành kiểm tra phòng trọ của Xuân, lực 
lượng chức năng đã phát hiện Xuân 
cùng năm đối tượng nghiện ma túy đang 
ở trong. Tại đây, các trinh sát đã thu giữ 
một kg ma túy đá, bốn điện thoại di động, 
ba cân tiểu ly và một máy đếm tiền. 

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Xuân 
khai nhận đã mua của một đối tượng 
chưa rõ tên, địa chỉ với số lượng khoảng 
một kg ma túy. Xuân đã bán được một ít, 
còn lại đã bị lực lượng công an thu giữ. 
Xuân và các đối tượng tàng trữ ma túy bị 
bắt quả tang đã bị cơ quan cảnh sát điều 

tra khởi tố bị can và tạm giam để phục vụ 
điều tra. 

Đây là vụ án ma túy lớn nhất từ trước 
tới nay được lực lượng cảnh sát điều tra 
tội phạm ma túy Công an Bình Thuận 
triệt phá thành công. Hiện cơ quan cảnh 
sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp 
tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo 
quy định của pháp luật. 

Hồng Dương // 
http://nhandan.com.vn.- 2019 

(ngày 11 tháng 1)

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

ĐỊA ỐC V.S.G ĐÃ ĐƯỢC HƯỞNG QÚA NHIỀU "ƯU ÁI" 
TẠI BÌNH THUẬN? 

BND tỉnh Bình Thuận thống nhất 
chỉ giải tỏa để làm đường. Thế 
nhưng, đến năm 2018, đất vẫn do 

dân sử dụng, mà UBND TP Phan Thiết 
lại cưỡng chế, thu hồi để giao cho Công 
ty Địa ốc V.S.G đã trúng đấu giá từ năm 
2006... với giá rẻ mạt. 

Dự án Khu dân cư Hùng Vương làm 
lợi cho ai? 

Ngày 26/12/2018, Báo Công lý đã có 
đăng bài phản ánh "Bình Thuận: Chưa có 
quyết định thu hồi đất của dân đã đem 
bán cho doanh nghiệp"có nêu rõ về 
những bức xúc của người dân và những 
quyết định vô lý của Thành phố Phan 
Thiết tại dự án Khu dân cư Hùng Vương 
2. 

Theo đó, dự án trên được quy hoạch 
tổng thể từ năm 2004, đến nằm 2006, 
UBND tỉnh đã giao cho Công ty địa ốc 
VSG, nhưng thực tế đất người dân vẫn 
ở và quản lí, sử dụng cho đến nay. Ngày 
29/11/2010, UBND tỉnh có Quyết định số 
5698/UBND-ĐTQH điều chỉnh quy hoạch 
giai đoạn 2 của dự án khu dân cư này, 
thì chỉ giải tỏa để làm đường, người dân 
hoàn toàn động tình ủng hộ. 

Tuy nhiên, UBND TP Phan Thiết lại 
bất chấp cả quyết định điều chỉnh quy 
hoạch của cấp có thẩm quyền là UBND 
tỉnh Bình Thuận, thu hồi phần đất còn lại 
của dân đang ở, giao cho Cty VSG, gây 
phẫn nộ và bức xúc cho người dân. "Nếu 
chính quyền lấy đất làm đường, chúng tôi 
giao ngay, nhưng giờ họ đòi mà chúng 
tôi đang ở, lại không thương lượng, đền 
bù là không thể chấp nhận được" nhiều 
người dân chia sẻ.  

 

Dự án KDC Hùng Vương 2 hiện người dân đang 

ở nhưng V.S.G đã phân lô bán nhiều khu 
vực 

Theo người dân, sự việc trên có khả 
năng là lợi ích nhóm. Ngày 24/3/2005, 

U 

https://congly.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep
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UBND TP Phan Thiết ban hành một loạt 
quyết định thu hồi của các hộ dân. Tuy 
nhiên từ 2014 đến năm 2016, các quyết 
định thu hồi mới được giao cho người có 
đất là sao? "Chúng tôi không đồng tình 
với các quyết định thu hồi, mà TP Phan 
Thiết đòi cưỡng chế lấy đất để giao cho 
Công ty VSG là vi phạm pháp luật", một 
hộ dân bức xúc nói. Tỉnh Bình Thuận 
chưa có thỏa thuận với dân mà đã tiến 
hành thu hồi. Các hộ dân cho rằng đất 
của họ là đất ở mà chưa bị thu hồi, vậy 
mà UBND tỉnh đã giao cho Công ty CP 
Địa ốc V.S.G 83.880,8m2, theo Quyết 
định số 3264/QĐ-UBND ngày 
18/12/2006, để họ phân lô bán nền. Như 
vậy, liệu chính quyền tỉnh có thượng tôn 
luật pháp, coi thường dân chủ và không 
tôn trọng nhân dân? 

Trong đơn kêu cứu, người dân cho 
biết dự án này không được công khai quy 
hoạch sử dụng đất, không công bố bản 
đồ quy hoạch, là có dấu hiệu vi phạm 
Điều 28 Luật Đất đai năm 2003. Việc 
“không công khai” là bưng bít thông tin, 
để người có đất trong vùng dự án không 
biết, không có căn cứ mà khiếu kiện? 

Theo các hộ dân thì chính quyền tạo 
điều kiện cho Công ty V.S.G hưởng 
nhiều quyền lợi nhất trong dự án trên, 
còn người dân và chính quyền địa 
phương thì bị thiệt hại lớn? 

V.S.G được hưởng quá nhiều "ưu 
ái"? 

Theo tìm hiểu, Công ty V.S.G thành 
lập từ năm 2004, tại TP HCM và 2 năm 
sau đã trúng đấu giá một dự án "khủng" 
tại tỉnh Bình Thuận đó là dự án KDC 
Hùng Vương 2. Lúc đó, tỉnh Bình Thuận 
giải thích là chỉ có một mình V.S.G tham 
gia đấu giá? Sau đó, Công ty này đã 
phân lô bán nền trên giấy, nhưng đến giờ 
vẫn chưa đóng hết tiền sử dụng đất. Năm 
2018, V.S.G vẫn được ưu ái đóng với giá 
trúng thầu từ năm 2006. 

Trên thực tế Dự án Khu dân cư Hùng 
Vương không phải là sự ưu ái duy nhất 
của tỉnh Bình Thuận và TP Phan Thiết 
"ưu ái" dành cho V.S.G. 

Ngày 26/7/2006, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận Huỳnh Tấn Thành có quyết 
định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tầng dịch vụ Cảng cá La Gi theo 
hình thức BOT trong nước, do Công ty 
Cổ phần Địa ốc V.S.G làm chủ đầu tư, 
với số tiền hơn 22 tỷ đồng. Dự án sử 
dụng 68.753 m2 đất để xây dựng các 
hạng mục hạ tầng kỹ thuật và 4.245 m2 
đất ở, kinh doanh; diện tích mặt bằng cho 
thuê gần 33.400 m2. Thời gian khai thác 
hoàn vốn, chuyển giao công trình là 31 
năm 1 tháng, tính từ ngày 1/9/2007. 

Trước đây, Sở Thủy sản (nay là Sở 
NN-PTNT Bình Thuận) từng có văn bản 
đề nghị ghi rõ tên dự án BOT nói trên là 
hạng mục dịch vụ mặt bằng cảng cá La 
Gi. Trong đó, có những hạng mục Nhà 
nước đã bỏ 2/3 vốn ngân sách ra đầu tư, 
nhưng không được khai thác, quản lý, 
phân chia nguồn thu từ các hoạt động 
của cảng cá, mà tỉnh Bình Thuận lại 
“biếu” toàn bộ công trình này cho tư 
nhân. 

 

Cảng cá La Gi lúc nào cũng tấp nập  

Sau khi khai thác cảng cá La Gi, Công 
ty địa ốc VSG cho Công ty Seongjin Vina 
Hàn Quốc thuê khoảng 6.000 m2 đất 
trong số 33.400 m2 và V.S.G thu hơn 19 
tỷ đồng, gần bằng số vốn đầu tư. Vậy là 

https://congly.vn/phap-luat
https://congly.vn/kinh-doanh
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số tiền Nhà nước đầu tư 2/3 vào cảng cá 
đã không cánh mà bay. V.S.G được 
hưởng toàn bộ phần thu từ việc cho thuê 
mặt bằng cảng cá 33.400 m2, và tiền 
chuyển nhượng quyền sử dụng 4.245 
m2 đất để hoàn vốn. Khu đất này có vị trí 
đẹp, nằm ở mặt tiền đường Bến Chương 
Dương, được V.S.G phân 70 lô để bán 
với giá chuyển nhượng 8 triệu đồng một 
m2 (thời điểm năm 2008). 

Rõ ràng, V.S.G đã hưởng lợi rất nhiều 
tỷ từ dự án này, còn ngân sách Nhà 
nước lại thiệt hại hàng chục tỷ đồng. 
Người dân thị xã La Gi rất bất bình, 
không hiểu vì sao Công ty V.S.G lại được 
UBND tỉnh Bình Thuận đặc biệt ưu ái đến 
bất thường như vậy. Tỉnh đã “dâng” một 
công trình đầu tư đến hơn 70% số vốn 
để doanh nghiệp này hưởng lợi suốt 31 
năm, còn “biếu” luôn hàng ngàn m2 đất. 

Vậy thì, lý do nào mà Công ty địa ốc 
V.S.G lại có khả năng tung hoành cả tỉnh 
Bình Thuận như vậy? Trong khi tình hình 
tài chính yếu, bị thua lỗ liên tiếp mà Bình 
Thuận lại giao toàn bộ tài sản Nhà nước 
ở khu vực cảng cá La Gi mà Nhà nước 
đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cho V.S.G 
khai thác? Và bây giờ là dự án Khu dân 
cư Hùng Vương 2 trúng thầu từ năm 
2006, nhưng đến năm 2018 mới phải 
đóng tiền, làm cho dân bức xúc. 

Thời điểm này chúng tôi đang tiếp tục 
liên hệ với Công ty Cổ phần Địa ốc V.S.G 
tại quận 2, TP HCM để tìm hiểu rõ hơn 
về phản ánh của người dân nhằm thông 
tin, phản ánh cho bạn đọc được rõ. 

Lê Thuận, Lê Vũ // http://congly.vn.- 
2019 (ngày 23 tháng 1) 

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

DỪNG QUY HOẠCH CẢNG KÊ GÀ, DOANH NGHIỆP 
ĐÒI BỒI THƯỜNG 29,4 TỶ ĐỒNG 

gày 11.1, sau 3 lần đối thoại hoà 
giải không thành, theo luật, Toà 
án nhân dân (TAND) tỉnh Bình 

Thuận sẽ chính thức đưa vụ Cty TNHH 
Vạn Trụ (TP HCM) khởi kiện UBND tỉnh 
Bình Thuận ra xét xử trong một ngày gần 
đây... 

 

Một góc dự án Vạn Trụ đang trong cảnh xuống 
cấp. Ảnh: C.H 

Ông Vũ Chí Công – Giám đốc Cty Vạn 
Trụ - cho biết: Cách đây khoảng 20 năm, 
hưởng ứng kêu gọi đầu tư của UBND 
tỉnh Bình Thuận, Cty Vạn Trụ (lúc đó có 
tên Đức Hạnh) đã cùng nhiều nhà đầu tư 
khác đổ vốn xây dựng các khu du lịch tại 
khu vực thôn Kê Gà, xã Tiến Thành, 
huyện Hàm Thuận Nam. 

Tuy nhiên, trong khi các dự án du lịch 
đang dở dang thì bất ngờ, UBND tỉnh 
Bình Thuận đã yêu cầu các doanh 
nghiệp dừng xây dựng các khu du lịch, 
trả lại đất, để giao lại cho Tập đoàn TKV 
quy hoạch, xây dựng cảng,... Hàng loạt 
doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề, vì tốn 
kém quá nhiều tiền cho các dự án, chưa 
kịp khai trương đã buộc phải trả đất... 

N 

https://laodong.vn/phap-luat/du-an-cang-ke-ga-binh-thuan-khong-duoc-boi-thuong-doanh-nghiep-kien-ubnd-tinh-ra-toa-633972.ldo
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Cảnh hoang tàn tại khu vực mũi Kê Gà, do quy 
hoạch xây dựng cảng. Ảnh: C.H 

Cty Vạn Trụ đã khiếu nại, không chấp 
nhận việc dừng dự án vô lý trên... Năm 
2014, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 
dừng quy hoạch cảng, cho phép các 
doanh nghiệp trở lại tiếp tục đầu tư du 
lịch. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo 
UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp với TKV 
xem xét bồi thường thiệt hại cho các 
doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi quy 
hoạch cảng Kê Gà. 

Song, trong khi các doanh nghiệp khác 
được xem xét bồi thường, thì Cty Vạn 
Trụ đã bị UBND tỉnh Bình Thuận và TKV 
từ chối không xem xét bồi thường. Tháng 
7.2018, Cty Vạn Trụ đã khởi kiện hành 
chính đối với UBND tỉnh Bình Thuận ra 
TAND tỉnh Bình Thuận đòi bồi thường 
trên 29,4 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, qua 3 lần đối thoại, hoà giải 
bất thành, UBND tỉnh Bình Thuận vẫn 
cương quyết không chấp nhận bồi 
thường. Theo UBND tỉnh Bình Thuận, do 
trước đây, Cty Vạn Trụ đã “không phối 
hợp kiểm kê tài sản tại thời điểm UBND 
tỉnh có quyết định thu hồi đất”, “không 
chấp hành chủ trương thu hồi đất”, “tiếp 
tục xây dựng công trình”..., nên về 
nguyên tắc, không được xem xét bồi 
thường, hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ 
cho các dự án du lịch bị thiệt hại do 
ngừng đầu tư dự án cảng Kê Gà. 

Nhưng, UBND tỉnh Bình Thuận vẫn 
thừa nhận trên thực tế, vào thời điểm nhà 
nước có chủ trương thu hồi đất để xây 
dựng cảng Kê Gà, Cty Vạn Trụ “đã có 
xây dựng một số hạng mục công trình 
trên đất và có thiệt hại”... UBND tỉnh Bình 
Thuận từng kiến nghị TKV bồi thường 
cho Cty Vạn Trụ, nhưng TKV vẫn không 
chấp nhận bồi thường. 

 

Tại khu du lịch Vạn Tru do Cty Vạn Trụ đầu tư 
dang dở. Ảnh: C.H 

Trong khi đó, ông Vũ Chí Công cho 
rằng: “Không doanh nghiệp nào đổ cả núi 
tiền đầu tư, rồi để thưa kiện đòi bồi 
thường. Phải thấy rằng, chúng tôi đầu tư 
vào tỉnh là theo kêu gọi của tỉnh, có giấy 
phép đầu tư hẳn hoi... Đột ngột, tỉnh lệnh 
dừng đầu tư, buộc giao đất cho TKV xây 
cảng. Rồi quy hoạch cảng không tới đâu, 
lại trả đất cho phép đầu tư du lịch tiếp. 
Không địa phương nào làm thế cả. 

Tôi khiếu nại có sai đâu? Doanh 
nghiệp tôi thiệt hại là thực tế, tại sao bây 
giờ lại đổ cho doanh nghiệp vì khiếu nạn, 
không cho kiểm kê, nên không bồi 
thường?”. Mới đây, ông Công đã chính 
thức có đơn gửi TAND tỉnh Bình Thuận 
yêu cầu “miễn đối thoại, đưa vụ án ra xét 
xử”. 

Cao Hùng // https://laodong.vn.- 
2019 (ngày 12 tháng 1)

https://laodong.vn/kinh-te/du-an-cang-ke-ga-binh-thuan-doanh-nghiep-duy-nhat-hoi-sinh-tap-doan-tkv-tu-choi-boi-thuong-595611.ldo
https://laodong.vn/kinh-te/du-an-cang-ke-ga-binh-thuan-doanh-nghiep-duy-nhat-hoi-sinh-tap-doan-tkv-tu-choi-boi-thuong-595611.ldo


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 01 năm 2019                                        -60- 
 

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

GIÁM SÁT, XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG QUA 
HÌNH ẢNH TẠI BÌNH THUẬN 

ừ tháng 1/2019, Phòng cảnh sát giao 
thông, Công an tỉnh Bình Thuận chính 
thức đưa vào hoạt động hệ thống 

camera giám sát giao thông tại thành phố 
Phan Thiết và bắt đầu xử phạt vi phạm giao 
thông qua hình ảnh. Tất cả các phương tiện 
tham gia giao thông đều bị xử lý nghiêm theo 
quy định nếu vi phạm.  

Thời gian qua, trật tự an toàn giao 
thông tại thành phố Phan Thiết còn nhiều 
phức tạp. Một số thanh thiếu niên tổ chức 
đua xe vào ban đêm. Bên cạnh đó, tình 
trạng vượt đèn đỏ, lấn đường, vượt ẩu, 
không đội mũ bảo hiểm... diễn ra phổ 
biến.  

 

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại Bình 
Thuận, ngày 29/12/2018.  

Trước tình hình đó, Ban An toàn giao 
thông tỉnh đã đầu tư hệ thống camera 
giám sát giao thông gần 20 tỷ đồng lắp 
đặt ở 10 vị trí là những điểm nút giao 
thông quan trọng của thành phố Phan 
Thiết. Hệ thống này sử dụng phần mềm 
tự động và được đánh giá là hiện đại 

nhất trên cả nước. Ngay khi phát hiện có 
vi phạm, hệ thống sẽ tự mã hóa biển số 
xe, thông tin chủ sở hữu phương tiện, lỗi 
vi phạm và truyền về trung tâm giám sát. 

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an 
tỉnh Bình Thuận, việc xử phạt các trường 
hợp vi phạm bằng hình ảnh được tiến hành 
theo hai biện pháp: thứ nhất, tiến hành trích 
xuất hình ảnh, gửi phiếu báo về nơi cư trú 
của người vi phạm, mời đến Phòng Cảnh sát 
giao thông làm việc và tiến hành các thủ tục 
xử lý hành chính theo quy định của pháp 
luật; thứ hai, thông báo qua bộ đàm, gửi hình 
ảnh các phương tiện vi phạm qua thiết bị 
chuyên dụng cho các tổ cảnh sát giao thông 
đang có mặt ở chốt giao thông gần đó. Các 
tổ này sẽ căn cứ vào hình ảnh và thông tin 
truyền tải đến để dừng xe, kiểm tra và xử lý.  
Việc Công an tỉnh Bình Thuận đưa vào hoạt 
động hệ thống camera giám sát giao thông 
tại thành phố Phan Thiết nhằm giảm ùn tắc, 
tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho 
người dân. Ngoài ra, những hình ảnh được 
trích xuất từ hệ thống camera sẽ làm căn cứ, 
tài liệu, chứng cứ cho lực lượng chức năng 
trong quá trình điều tra, xác minh nguyên 
nhân một cách nhanh chóng, chính xác các 
vụ tai nạn giao thông. Đồng thời, giúp cơ 
quan điều tra thu thập chứng cứ, trích xuất 
hình ảnh phục vụ xử lý các vụ việc liên quan 
đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn. 

Nguyễn Thanh //  
https://baotintuc.vn.- 2019 

 (ngày 3 tháng 1)  

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

KIỂM SOÁT CHẶT NGUỒN CÁT SAN LẤP TẠI DỰ ÁN 
HAMUBAY PHAN THIẾT 

hiều 22/1, UBND tỉnh Bình Thuận 
tổ chức họp báo kinh tế - xã hội 
đầu năm 2019. Nhiều vấn đề nổi 

cộm đã được lãnh đạo tỉnh giải đáp. 

Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội 
của tỉnh Bình Thuận chuyển biến tích 
cực và khá toàn diện. Báo cáo của 
UBND tỉnh cho biết tốc độ tăng trưởng 

T 

C 
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GRDP trong năm qua tăng 8,08% so 
với năm trước. Kinh tế của tỉnh duy trì 
đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch theo hướng tích cực, nhất 
là trên lĩnh vực du lịch và nông nghiệp. 
Tuy nhiên, nhiều mặt còn hạn chế; 
trong đó có tình hình an ninh, chính trị, 
trật tự xã hội được cho là còn diễn biến 
phức tạp. 

 

Chiều 22/1, UBND tỉnh Bình Thuận tổ 
chức họp báo kinh tế - xã hội đầu năm 
2019. 

Đối với việc để xảy ra các vụ gây rối 
xảy ra trong hai ngày 10 và 11/6, Đại tá 
Nguyễn Văn Nhiều - người phát ngôn 
Công an tỉnh Bình Thuận cho biết: Mới 
đây Ban Thường vụ Đảng ủy Công an 
tỉnh và tập thể Ban Giám đốc Công an 
và những lãnh đạo có liên quan đã tổ 
chức kiểm điểm sâu. Trong đó, Đảng ủy 
Công an tỉnh đã làm rõ trách nhiệm của 
người đứng đầu là Thiếu tướng 
Nguyễn Văn Thân – nguyên Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình 
Thuận về việc thiếu trách nhiệm trong 
công tác chỉ đạo. Cùng với đó, lãnh 
đạo, cán bộ, đảng viên trong ngành từ 
cấp tỉnh đến cơ sở đều kiểm điểm trách 
nhiệm với tinh thần thẳng thắn, nghiêm 
túc. Công an Bình Thuận thừa nhận đã 
phát hiện, dự báo tình hình, nhưng 
thiếu quyết đoán trong chỉ đạo để xảy 

ra sự việc đáng tiếc. Đây là bài học kinh 
nghiệm sâu sắc. 

Trước thông tin Dự án khu dân cư 
lấn biển Hamubay Phan Thiết của Công 
ty Trường Phúc Hải có dấu hiệu đưa 
các sà lan hút cát ven biển trái phép để 
san lấp mặt bằng, ông Hồ Lâm – Giám 
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Bình Thuận cho biết vừa qua UBND 
tỉnh đã có chỉ đạo cho Công an tỉnh, Sở 
Tài nguyên Môi trường, Cảng vụ Hàng 
hải, Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông vận 
tải và Cục quản lý thị trường, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn vào 
cuộc kiểm soát. Công ty này đưa ra 3 
hợp đồng cung ứng cát, tuy nhiên một 
số yêu cầu chưa đảm bảo, nên UBND 
tỉnh tiếp tục chỉ đạo Quản lý thị trường 
kiểm tra toàn bộ hóa đơn chứng từ. Sở 
Tài nguyên Môi trường và Công an tỉnh 
hiện đang tiếp tục theo dõi, giám sát 
toàn bộ hoạt động đưa cát đưa vào 
trong bờ của công ty này.  

Về việc Công ty Green Dragon tổ 
chức thu phí và xây dựng trái phép ở 
thắng cảnh Suối Tiên mà báo chí nhiều 
lần phản ánh, UBND thành phố Phan 
Thiết và Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch 
tỉnh Bình Thuận cho biết đã chỉ đạo 
kiểm tra các hoạt động của công ty này. 
Trước mắt, UBND TP Phan Thiết đã 
yêu cầu công ty Green Dragon tháo dỡ 
các hạng mục công trình trái phép trên 
Suối Tiên. Sau khi có kết quả xử lý, 
UBND TP Phan Thiết sẽ thông tin công 
khai đến các cơ quan báo chí.  

Ngoài ra, những vấn đề đang được 
dư luận quan tâm như: việc xây nhà 
nuôi chim yến tự phát, việc chậm điều 
tra truy tìm đối tượng phá rừng ở khu 
bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, việc xử lý 
khu nghỉ dưỡng Mũi Né Hill xây dựng 
trái phép, các khu dân cư tự phát phân 
lô bán nền ở Hàm Thuận Bắc và Phan 
Thiết... cũng được các ngành liên quan 

https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/rftwybrxfmly8uzveukg/2019_01_22/binh_thuan_hop_bao_vov_fvaw.jpg
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và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận 
quan tâm thông tin, chỉ đạo xử lý.  

 

Bình Thuận đang kiểm soát chặt chẽ 
nguồn cát lấp mặt bằng ở Dự án 
HamuBay của Công ty Trường Phúc 
Hải 

Ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận ghi nhận những 
đóng góp thẳng thắn của các cơ quan 

báo chí địa phương và Trung ương 
đóng chân trên địa bàn. Thông tin từ 
báo chí trong năm qua cũng đã giúp 
tỉnh kịp thời chấn chỉnh những mặt hạn 
chế, đã góp phần phát triển kinh tế xã 
hội địa phương. 

Ông Phong nói: “UBND tỉnh yêu cầu 
các sở ngành ở đây tiếp tục tiếp thu và 
tiếp tục rà soát, triển khai các chỉ đạo 
của UBND tỉnh, cũng như ý kiến của 
báo chí góp ý tại cuộc họp hôm nay. 
Cũng như tiếp tục cung cấp trao đổi 
thông tin, công khai minh bạch kịp thời 
theo quy chế phát ngôn cung cấp thông 
tin cho báo chí, tạo điều kiện cho các 
cơ quan báo chí hoạt động theo đúng 
quy định của pháp luật”. 

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2019 
(ngày 22 tháng 1)

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

THÀNH LẬP TỔ KIỂM TRA LIÊN NGÀNH TRUY QUÉT 
‘TÍN DỤNG ĐEN’ 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
vừa ký quyết định thành lập Tổ 
kiểm tra liên ngành để kiểm tra, 

xử lý việc dán, rải tờ rơi quảng cáo cho 
vay tiền mặt không đúng quy định của 
pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
Đây là động thái tuyên chiến với “tín 
dụng đen” hoạt động trên địa bàn tỉnh 
suốt thời gian qua. 

Ngày 10/1, thông tin từ UBND tỉnh 
Bình Thuận cho biết, ông Nguyễn Ngọc 
Hai, Chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký quyết 
định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành 
làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có 
trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ 
chức kiểm tra, xử lý việc dán, rải tờ rơi 
quảng cáo cho vay tiền mặt không đúng 
quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận. Thành phần tổ kiểm tra 
bao gồm tổ trưởng là phó Chánh thanh 

tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, 
các thành viên là cán bộ, công chức các 
cơ quan công an tỉnh và các sở ngành 
liên quan. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định thành lập 
Tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý việc 
dán, rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền mặt không 
đúng quy định của pháp luật. 

C 

http://baodansinh.vn/phap-luat-d7/
http://baodansinh.vn/the-thao-d6/
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Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến 
chiều 24/10/2018 về công tác đấu tranh 
phòng chống tội phạm cho vay nặng lãi, 
tín dụng đen, ông Nguyễn Ngọc Hai 
nhận định: hoạt động tín dụng đen, đòi 
nợ thuê trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 
đang tác động rất lớn đến tình hình an 
ninh trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống 
bình yên của nhân dân. Chính vì vậy 
ông Hai đã yêu cầu các cơ quan ban 
ngành cần đẩy mạnh công tác đấu 
tranh triệt phá loại tội phạm này. 

Ngay sau khi có sự chỉ đạo của 
người đứng đầu UBND tỉnh. Công an 
tỉnh Bình Thuận đã rà soát và lên danh 
sách, cho đến nay đã xác định được 41 
nhóm gồm 202 đối tượng có hoạt động 

này trên địa bàn tỉnh. Riêng thành phố 
Phan Thiết có 15 nhóm và 82 đối 
tượng. Công an tỉnh cũng đã khởi tố 6 
vụ với 10 bị can liên quan đến tín dụng 
đen với hành vi cố ý gây thương tích, 
bắt người trái pháp luật, hủy hoại tài 
sản. Xử phạt vi phạm hành chính 103 
đối tượng, thu số tiền 204 triệu đồng. 

Những động thái trên và những kết 
quả ban đầu cho thấy, UBND tỉnh Bình 
Thuận đang đặt quyết tâm cao triệt phá 
loại hình tín dụng đen nhằm mang lại 
bình yên cho người dân trên toàn tỉnh. 

Lâm Anh, Xuân Trường // 
http://baodansinh.vn.-  

(ngày 10 tháng 1)

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

TÍN DỤNG ĐEN “TUNG HOÀNH” BÌNH THUẬN 

ín dụng đen thực sự đang là “cơn 
bão” tràn tới tỉnh Bình Thuận, gây 
bất ổn tới tình hình an ninh trên 

địa bàn. Vì sao, các đối tượng cho vay 
nặng lãi lại chọn Bình Thuận cho dù lực 
lượng công an đã truy quét nhiều ổ 
nhóm. 

Theo đơn tố cáo của bà Võ Thị Liễu 
(SN 1969, trú tại thị trấn Liên Hương, 
huyện Tuy Phong), ngày 30/11/2018, 
bà đã chuyển vào tài khoản bà N.T. H 
cùng địa chỉ trên số tiền 7 tỷ đồng để 
lấy lại 10 Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất mà bà Liễu đã thế chấp theo 
biên bản ký ngày 15/12/2017, thời hạn 
thế chấp là 1 năm. 

Nội dung biên bản thế chấp cho biết 
bà Liễu phải ra công chứng sang tên 
cho bà H để bà H mang tài sản thế chấp 
đó đi vay tiền ngân hàng hộ. Lãi suất bà 
Liễu phải trả hàng tháng là 1.8%. 

Đến tháng thứ tư, bà H tăng lãi suất 
lên 2.5 % nên bà Liễu không thanh toán 

lãi nữa. “Tôi thấy không hợp lý nên tôi 
quyết định bán đất để chuộc lại, nhưng 
bà H không tạo điều kiện ký bán cho 
bên thứ 3”, bà Liễu cho biết 

 

Bà Liễu trình bày sự việc với phóng viên 

Bà H bắt bà Liễu chuộc một lúc 10 sổ 
đỏ ra và khi bà Liễu cực chẳng đã để 
trả đủ tiền vào tài khoản cho bà H thì 
cho biết phải trả thêm 2 tỷ đồng tiền lãi 
nữa mới trả hết số, còn không chỉ trả 5 
sổ đỏ thôi. Bà Liễu tiếp tục thanh toán 
tiễn lãi theo cam kết 1.8% là 
1.180.800.000 đồng, nhưng bà H cho 

T 

http://baodansinh.vn/antt-c40/
http://baodansinh.vn/antt-c40/
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rằng tiền lãi phải là 2 tỷ một trăm triệu 
đồng. Không đồng ý với cách tính lãi 
khủng khiếp của bà H, bà Liễu đã viết 
đơn tố cáo ra cơ quan công an. 

Ngày 26/12/2018, Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã 
có công văn khẩn số 5492/UBND-
BTCD gửi Giám đốc công an tỉnh sau 
khi nhận được đơn tố cáo của bà Liễu. 
Công văn nhấn mạnh “Giao Giám đốc 
công an tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, xác minh 
làm rõ vụ việc công dân nêu trên, xem 
xét, giải quyết, xử lý theo quy định của 
pháp luật”. 

Đó là một vụ việc cho vay và ép lãi, 
tự ý nâng lãi suất trong rất nhiều vụ việc 
điển hình ở Bình Thuận. Một địa 
phương được coi là điểm nóng của tín 
dụng đen mà cơ quan công an đang 
truy tìm kẻ đầu sỏ. Đại tá Nguyễn Văn 
Nhiều, người phát ngôn Công an tỉnh 
Bình Thuận cho biết: “Đặc điểm dễ thấy 
nhất, là gần đây trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận xuất hiện các nhóm đối tượng, 
từ các tỉnh phía Bắc đến tổ chức các 
hoạt động cho vay nặng lãi. 

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc 
Công an tỉnh Bình Thuận thừa nhận, 
tình hình tín dụng đen diễn ra phức tạp 
trên địa bàn trong thời gian qua. Các 
đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi 
đều có tiền án tiền sự, hoặc có quan hệ 
với đối tượng hình sự và ma túy, gây 
khó khăn cho công tác điều tra, xử lý. 

Công an tỉnh đã rà soát và lên danh 
sách được 41 nhóm gồm 202 đối tượng 
có hoạt động này trên địa bàn tỉnh. 
Riêng thành phố Phan Thiết có 15 
nhóm và 82 đối tượng. Đến nay, Công 

an tỉnh đã khởi tố 6 vụ với 10 bị can liên 
quan đến tín dụng đen với hành hành vi 
cố ý gây thương tích, bắt người trái 
pháp luật, hủy hoại tài sản. Xử phạt vi 
phạm hành chính 103 đối tượng, thu số 
tiền 204 triệu đồng về các hành vi kinh 
doanh không có giấy phép, trốn thuế, 
phát tờ rơi quảng cáo gây ảnh hưởng 
đến mỹ quan trật tự xã hội. 

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng các vụ 
việc cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê đang 
gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng 
xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Đại tá Trần Văn Toản cũng thừa 
nhận rằng lực lượng công an vẫn chưa 
phát huy vai trò, trách nhiệm, chưa chủ 
động tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền các cấp các giải pháp hữu hiệu 
toàn diện để đảm bảo công tác an ninh 
trật tự. Một số nơi, công tác lãnh đạo 
chỉ huy chưa sâu sát, chưa thường 
xuyên kiểm tra đôn đốc để triển khai. 
Trách nhiệm của một bộ phận chiến sĩ 
công an, chưa đáp ứng yêu cầu trước 
diễn biến phức tạp của tình hình mới. 

Một chủ bán hàng ăn trên đường Lê 
Hồng Phong cho biết: “Buổi chiều nhóm 
thanh niên xăm trổ ngồi ăn uống ở nhà 
hàng bên cạnh, người vay nợ đến cầu 
xin chúng vì chưa có tiền trả lãi, nhiều 
người bị chúng đánh đập đã man, thậm 
chí có người nghèo con nhập viện 
chúng còn dọa “mày có muốn nhìn thấy 
con mày nữa không”. Ở đây hoạt động 
của chúng ngang nhiên khiến dân lành 
chúng tôi rất sợ hãi." 

Tuấn Ngọc // 
 http://baophapluat.vn.- 2019  

(ngày 6 tháng 1)
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA BỈ VỚI BÌNH THUẬN, 
NINH THUẬN 

ừ ngày 9 đến 11-1, Đại sứ Vương 
quốc Bỉ tại Việt Nam Paul Jansen 
đã có chuyến thăm chính thức tại 

hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. 
Chuyến thăm nhằm tìm hiểu tình hình 
thực hiện dự án hợp tác phát triển tại hai 
địa phương. 

 

Đại sứ Bỉ Paul Jansen và các đại biểu gặp gỡ chị 
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Thuận tại xã Tân Lập, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

Trong hơn bốn thập kỷ qua, hợp tác 
phát triển Bỉ đã hỗ trợ Việt Nam trên 
nhiều các lĩnh vực khác nhau, từ các dự 
án tập trung vào cơ sở hạ tầng sang 
chương trình phát triển xã hội và giảm 
nghèo vào những năm 90 của thế kỷ 
trước. Với chính sách Đổi mới của Việt 
Nam, Bỉ đã ưu tiên tập trung hỗ trợ trong 
các ngành giáo dục, y tế cộng đồng, 
nước, vệ sinh. Trong chương trình hợp 
tác định hướng hiện nay với tổng ngân 
sách tài trợ là 58 triệu euro, Bỉ tập trung 
ưu tiên vào các lĩnh vực: quản trị nhà 
nước, quản lý nguồn nước và quy hoạch 
đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu, 
tăng trưởng xanh. 

Từ năm 2005, Bình Thuận và Ninh 
Thuận là hai trong số các địa phương 
của Việt Nam nói chung và tại khu vực 
Nam Trung Bộ nói riêng được hợp tác 
phát triển Bỉ lựa chọn để hỗ trợ trong lĩnh 
vực hệ thống hồ chứa và kênh thủy lợi, 
cải thiện điều kiện vệ sinh và bảo vệ môi 
trường. Tiếp đó là lĩnh vực quản lý nguồn 
nước, ứng phó với biến đổi khí hậu và 
tăng trưởng xanh. 

Enabel (Cơ quan Phát triển Bỉ) là đơn 
vị chịu trách nhiệm thực hiện các dự án 
trong chương trình hợp tác song phương 
cấp chính phủ. 

Tại Bình Thuận, Đại sứ P.Jansen và 
các đại biểu trong đoàn tới thăm dự án 
điện mặt trời tại huyện Hàm Thuận Bắc, 
dự án thí điểm trong khuôn khổ của Quỹ 
Hỗ trợ tăng trưởng xanh. Đoàn cũng dự 
lễ khánh thành công trình kè chống xói lở 
bờ sông Lũy, huyện Bắc Bình, tham quan 
một số địa điểm thuộc công trình và gặp 
gỡ người dân hưởng lợi dự án “Quản lý 
nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị 
trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại 
tỉnh Bình Thuận (2014-2019)”. 

Đoàn cũng tới thăm một số hộ gia đình 
tham gia dự án tín dụng Việt - Bỉ của Hội 
Liên hiệp phụ nữ tỉnh tại xã Tân Lập, 
huyện Hàm Thuận Nam. 

Dự án tín dụng Việt - Bỉ được thực 
hiện qua ba giai đoạn, từ năm 1997 đến 
năm 2012. Qua 15 năm triển khai, Chính 
phủ Bỉ đã hỗ trợ gần 45 tỷ đồng, giúp hơn 
52 nghìn phụ nữ nghèo được tiếp cận với 
nguồn vốn tín dụng và các dịch vụ phát 
triển kinh doanh. Dự án giúp đỡ gần 10 
nghìn phụ nữ vay vốn, từ đó thoát nghèo. 

T 
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Nhiều tấm gương vượt khó, sử dụng 
nguồn vốn có hiệu quả, vươn lên làm 
giàu trở thành chủ doanh nghiệp; qua đó 
tăng cường bình đẳng giới, cải thiện vị trí 
của phụ nữ nghèo, phụ nữ nông thôn 
trong gia đình và xã hội. Dự án tín dụng 
Việt - Bỉ khép lại sau ba giai đoạn, nhưng 

Quỹ Hỗ trợ tín dụng đã được Hội Liên 
hiệp phụ nữ địa phương duy trì và phát 
triển, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. 

Xuân Anh // 
http://nhandan.com.vn.- 2019 

 (ngày 10 tháng 1) 

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

MỰC NHÚNG GIẤM GÂY THƯƠNG NHỚ 

ực nhúng giấm, món ăn không lạ 
của các địa phương xứ biển. 
Nhưng ở quán Nùng Cảnh (Bình 

Thuận), muốn ăn món này phải đặt trước 
và sau 16 giờ thì đóng cửa bất kể khách 
đông tới đâu. 

Bị hụt ăn 1 lần nên lần này ra Bình 
Thuận, chúng tôi gọi điện thoại trước cho 
"thổ địa" dặn dò: "Nhớ đặt trước món mực 
nhúng giấm Nùng Cảnh nghen, đừng để 
tới rồi phải tiu nghỉu ra về như lần trước!". 

 
Quán nằm ở một làng chài hẻo lánh của 

thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện 
Bắc Bình. Do nằm sát bờ biển nên mực 
được chủ quán mua ngay khi các thuyền 
vừa đánh bắt về. Các bạn thuyền đều là 
hàng xóm của chủ quán nên luôn ưu ái 
dành riêng cho mối quen những con mực 
ống hảo hạng nhất. Vì vậy, mực ở Nùng 
Cảnh lúc nào cũng to đùng, dày sực và 
tươi roi rói, đậm đặc mùi biển do "vớt ngay 
từ biển bỏ liền vào nồi" như cách ví von 
của chúng tôi. 

Mực ống được cắt nhỏ rồi ướp với các 
loại gia vị cho thấm. Nồi nước dùng là các 
nguyên liệu: Giấm, hành tím, nước đường, 
nước mắm… được pha chế rất vừa miệng. 
Dọn lên cùng bếp gas nên nước dùng lúc 
nào cũng sôi sùng sục, gắp miếng mực 

trong veo, nhúng vào 1 giây đã săn lại, 
chuyển màu trắng đục, cắn thử một miếng, 
giòn sựt, thơm nức. Nhưng ăn đúng điệu 
thì phải cuốn mực với bánh tráng, rau 
thơm, dưa leo và bún tươi, chấm với nước 
mắm chua ngọt hoặc nước mắm nhỉ giằm 
ớt thật cay. 

Dưa leo và rau thơm ở đây cũng khác 
biệt. Do được trồng ở đất cát nên trái dưa 
nhỏ nhưng giòn và ngọt. Cọng rau thơm 
cũng nhỏ xíu nhưng có mùi thơm nồng và 
vị rất đậm. 

Quán nằm sát biển. Bên bờ biển lộng 
gió, gắp miếng mực dày cơm, tươi rói 
nhúng vào nồi nước giấm đang bốc khói 
nghi ngút rồi cuốn cuốn, chấm chấm, nhai 
nhai… Mùi biển, mùi gió, mùi nắng quyện 
vào thức ăn, hòa vào không gian, tan vào 
trong miệng. Thức ăn thỏa mãn vị giác, 
mùi biển xoa dịu tâm hồn, ngồi ở Nùng 
Cảnh chỉ một lần nhưng sướng tới mức cứ 
gây thương nhớ hoài để nhắc tới thì nước 
miếng lại tứa ra... 

Vì món ăn gây thương nhớ nên dù quán 
nằm ở chốn hẻo lánh nhưng không lúc nào 
vắng khách. Đặc biệt, chủ quán này là 2 
người đàn ông, gồm cha và con trai. Khi 
đông khách quá thì có thêm cô con dâu 
đến phụ. Khi được hỏi sao quán lúc nào 
cũng đông khách mà đóng cửa sớm, ông 
chủ giải thích nhà không có người, đóng 
cửa dọn dẹp, nghỉ ngơi lấy sức để hôm 
sau còn dậy sớm ra biển lựa mực ngon về 
bán tiếp. 

Ngọc Linh 
Người lao động.- 2019.- Số 8167 

(ngày 25 tháng 1).- Tr.11 

M 
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NÔNG DÂN BÌNH THUẬN THẤT THU VỤ XOÀI TẾT 

ếu như thời điểm này năm trước, 
nhiều nông dân tỉnh Bình Thuận 
đang tất bật chuẩn bị vụ thu hoạch 

xoài Tết, thì năm nay, họ đang lo lắng 
nhìn vườn xoài rụng hoa, không đậu trái. 
Một vụ mùa thất thu hiện rõ trước mắt 
nhà vườn. 

Thương hiệu xoài Mũi Né từ lâu được 
nhiều người biết đến, khách du lịch rất 
ưa chuộng, bởi được trồng ở vùng đất 
cát cùng với nguồn nước ngầm tốt nên 
sản phẩm có hương vị đặc trưng. Vụ xoài 
Tết được xem là vụ chính trong năm ở 
đây, cung cấp hàng ngàn tấn hàng ra thị 
trường, giúp nhà vườn rủng rỉnh tiền tiêu 
Tết. Thế nhưng, dù Tết nguyên đán 2019 
đã cận kề nhưng tại các vườn xoài ở Mũi 
Né (phường Mũi Né, TP Phan Thiết) chỉ 
là cảnh đìu hiu. Nguyên nhân là do nhiều 
diện tích xoài ở đây không thể đậu trái, 
cây ra hoa rồi bị héo, rụng. 

Nhìn hơn 100 gốc xoài trong vườn 
không đậu trái, anh Nguyễn Minh Tâm 
(khu phố Suối Nước, phường Mũi Né) 
bộc bạch: "Vụ xoài Tết là nguồn thu nhập 
chính của cả gia đình. Thế nhưng, hoa 
xoài rụng hết thế này thì xem như không 
có Tết rồi. Qua Tết cũng chẳng biết chạy 
đâu có tiền lo cho các con đi học". 

 

Nông dân Mũi Né buồn bã vì xoài không đậu trái 

Bà Nguyễn Thị Bảy (khu phố Suối 
Nước) cho hay để chuẩn bị cho vụ xoài 
Tết, gia đình đã đầu tư hơn 100 triệu 
đồng mua phân bón, thuê nhân công kích 

thích cây ra hoa trái vụ. Khoảng đầu 
tháng 10 âm lịch, cây bắt đầu phân chi và 
ra những nhánh hoa đầu tiên. Chưa kịp 
mừng thì liên tiếp xảy ra các đợt mưa lớn 
kéo dài làm cây rụng hết hoa và trái mới 
ra. 

Phường Mũi Né có gần 100 hộ trồng 
xoài với khoảng 60 ha. Đây cũng là địa 
phương có diện tích trồng xoài lớn nhất 
của TP Phan Thiết. Theo ông Nguyễn 
Chí Tạo, Chủ tịch Hội Nông dân phường 
Mũi Né, nguyên nhân mất mùa xoài là do 
năm nay thời tiết không thuận lợi, liên 
tiếp xuất hiện nhiều cơn mưa bất chợt 
làm cho cây đang thời kỳ ra hoa bị héo, 
không thể đậu trái. 

Tình trạng thất thu vụ xoài Tết cũng 
diễn ra tại những vùng có diện tích trồng 
xoài lớn khác của tỉnh, như xã Sông Bình 
(huyện Bắc Bình), xã Tân Phúc, Thắng 
Hải (huyện Hàm Tân)… Các địa phương 
đều xác nhận, năm nay nông dân bị thiệt 
hại nặng do mất mùa vụ xoài Tết và cùng 
nguyên nhân cây không đậu trái. Số ít 
vườn xoài may mắn còn giữ được trái là 
do nông dân kích thích xoài ra hoa sớm 
vào cuối tháng 9 và đầu 10, tránh được 
đợt mưa lớn vào tháng 11 và đầu tháng 
12 vừa qua. Bà Lê Thị Kim Nhung, Phó 
trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn huyện Hàm Tân, nhận định 
các giống xoài trên địa bàn chủ yếu là Úc, 
Đài Loan, Tứ Quý, cung ứng chủ yếu cho 
thị trường TP HCM. Thời tiết thất thường 
nên xoài bị thất thu nặng. 

Không chỉ ảnh hưởng đến người 
trồng, xoài không ra trái còn làm nhà vựa 
lao đao. Ông Nguyễn Văn Long, chủ vựa 
xoài lớn ở huyện Hàm Tân, cho biết các 
năm trước thời điểm này, hoạt động 
nhộn nhịp, mỗi ngày mua của nông dân 
từ 4-5 tấn xoài để chuyển đi TP HCM, 
còn hiện nay, cả tuần chỉ thu được 1 tấn. 

N 

https://nld.com.vn/xoai-tet.html
https://nld.com.vn/xoai-tet.html
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Giá xoài sẽ tăng 

Theo những người kinh doanh, vụ xoài 
Tết các tỉnh Nam Trung Bộ đều bị chung 
tình trạng xoài rụng hoa, không đậu trái. 
Vì vậy, giá xoài Tết năm nay chắc sẽ tăng 
cao. Cao điểm Tết nguyên đán năm 
trước, giá xoài thu mua tại vườn xấp xỉ 

100.000 đồng/kg. Năm nay, do nông dân 
không có hàng để bán, nên giá xoài ở 
khu vực này đang tăng, dự kiến sẽ còn 
tăng trong những ngày tới. 

Việt Khánh // Người lao động.- 2019.- 
Số 8154 (ngày 12 tháng 1).- Tr.11

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

THANH LONG VỤ TẾT GIÁ THẤP DO THƯƠNG LÁI 
THU MUA CẦM CHỪNG 

ù Giáp Tết nhưng giá thanh long 
ở Bình Thuận không cao so với vụ 
cận Tết những năm trước do các 

vựa thu mua cầm chừng. 

Hiện nay, nhiều nhà vườn trồng thanh 
long ở tỉnh Bình Thuận đang thu hoạch 
lứa thanh long cận Tết. Thời điểm này, 
giá thanh long ở Bình Thuận không cao 
so với vụ cận Tết những năm trước do 
các vựa thu mua cầm chừng.  

 

Nông dân đang thu hoạch thanh long trong vườn 
tại xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam 

Gia đình ông Phan Thành Bản, ở xã 
Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận vừa cho thu hoạch lứa 
thanh long Tết. Lứa này, vườn nhà ông 
chong đèn 500 trụ, nhưng trái ra không 
nhiều do thời tiết xấu. Cả vườn chỉ thu 
hoạch được 5 tấn hàng đẹp xuất khẩu. 
Sản lượng ít, nhưng giá bán cũng chỉ với 
16.000 đồng/kg. Tổng thu 80 triệu đồng, 
trừ chi phí tiền điện, tiền phân thuốc và 
công chăm sóc trong 3 tháng, gia đình 
chỉ lãi khoảng 20 triệu.  

"Mọi năm hàng cận Tết giá khoảng từ 
25 đến 27 nghìn một ký. Nhưng năm nay 
giá 16 nghìn một kg. So với mọi năm, 
hàng Tết năm nay giá thấp hơn từ 9 - 10 
nghìn đồng", ông Bản tiếc nuối. 

Ông Nguyễn Thời ở xã Tân Thuận 
(huyện Hàm Thuận Nam) cũng vừa bán 
2 tấn thanh long chỉ với giá 14.000 
đồng/kg. Theo ông Thời, lứa hàng Tết 
năm nay, bà con chong đèn trúng thời 
điểm cơn bão số 10, nên trái ra không 
đều, nông dân thường gọi là “gãy”. Và 
với mức giá như vậy, nông dân chong 
đèn chỉ hòa vốn.  

 

Thanh long bán tại vườn có giá chỉ từ 14.000-
16.000 đồng/kg 

Bà Nguyễn Thị Loan, chuyên thu mua 
thanh long ở khu vực Phú Hội – Mương 
Mán cho biết, khoảng 10 ngày trước, giá 
thanh long từ 20.000 đồng tuột nhanh 
xuống còn 14.000-15.000 đồng/kg. Hàng 
đẹp chất lượng mới được mua với giá 
16.000 đồng. Hiện nay, các vựa lớn nhận 
hàng cầm chừng, nên các cơ sở thu mua 

D 

https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/uqznbie0wdmly8uzveukg/2019_01_24/vov_thanh_long1_xgkm.jpg
https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/uqznbie0wdmly8uzveukg/2019_01_24/vov_thanh_long2_gaxt.jpg
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ở địa phương cũng mua hàng cầm 
chừng. 

Theo các thương lái, thời điểm này 
hầu hết vựa lớn chỉ mua đủ hàng đóng 
thùng đi Trung Quốc, chứ không mua liên 
tục như mọi năm. Trước đó, nhiều vựa 
lớn cũng đã trữ hàng trong kho từ hơn 
nửa tháng trước. Do vậy, lứa cận Tết này 
dù sản lượng thấp nhưng vẫn bị “ế”.  

Anh Nguyễn Văn Khải, lái mua thanh 
long ở Hàm Thuận Nam cho hay, Lý do 
là hàng còn ùn ứ ở cửa khẩu Trung Quốc 
nhiều quá nên bán chưa kịp. "Giá cả phụ 
thuộc vào thị trường Trung Quốc, bên đó 
cho giá bao nhiêu thì mình mua bấy 
nhiêu", anh Khải thông tin thêm. 

Hiện nay, toàn tỉnh Bình Thuận có 
khoảng 30.000 ha thanh long. Ngoài vụ 
chính là vụ ra trái tự nhiên vào mùa mưa, 
nông dân còn thực hiện phương pháp 
chong đèn để thanh long ra trái nghịch vụ 
cho giá cao. Trong đó, lứa hàng Tết là 
lứa quan trọng và được trông chờ nhất 
trong năm, nhưng nông dân trồng thanh 
long ở tỉnh Bình Thuận lại không được 
vui với lứa hàng Tết này./.  

 

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2019 
(ngày 24 tháng 1) 

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

TIẾNG THỞ DÀI NẶNG TRĨU GIỮA VƯỜN THANH LONG BÌNH THUẬN 

hỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết 
Nguyên đán, nhưng nhiều nhà 
vườn trồng thanh long ở tỉnh 

Bình Thuận đang lo lắng bởi vụ mùa 
rớt giá, thương lái thu mua cầm 
chừng. 

Theo thống kê của tỉnh Bình Thuận, 
hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 30.000ha 
đất nông nghiệp đang trồng thanh long. 
Ngoài thu hoạch thanh long vào vụ chính, 
nông dân Bình Thuận còn thực hiện 
phương pháp chong đèn để thanh long 
ra trái nghịch vụ để có thu nhập cao hơn.  

 

Do thời tiết xấu nên sản lượng thanh long năm 
nay ra trái ít hơn những năm khác. (Ảnh: Duy 
Quan). 

Trong đó, đợt thu hoạch Tết là thời 
điểm quan trọng và được nông dân trông 

chờ nhất trong năm. Tuy nhiên, năm nay 
nông dân trồng thanh long ở tỉnh Bình 
Thuận lại mất vui vì năng suất thấp mà 
giá cũng không cao. 

Để tìm hiểu tình hình thực tế, ngày 
25/1, PV báo Người Đưa Tin đã đến 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
để ghi nhận. Càng đi vào sâu các vườn 
thanh long, những tiếng thở dài của bà 
con ngày càng nặng trĩu.  

Tình cờ gặp ông Phan Thành Bản 
(ngụ xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận 
Nam) đang thu hoạch lứa thanh long Tết 
2019, PV được nghe ông Bản chia sẻ: 
“Nếu như mọi năm, thanh long vào 
những ngày giáp Tết giá dao động từ 
25.000 – 27.000 đồng/ký. Nhưng năm 
nay giá chỉ còn 16.000 đồng/ký. So với 
các năm, thanh long năm nay mất giá từ 
9.000 – 10.000 đồng/ký”. 

 “Để thanh long vụ Tết có năng suất 
cao, gia đình tôi cũng phải chong 500 trụ 
đèn. Thế nhưng, thời tiết thất thường vào 
những tháng cuối năm 2018 đã làm sản 
lượng trái ra ít. Cả vườn rộng cả ngàn 
mét vuông mà chỉ thu hoạch được 5 tấn 

C 
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thanh long loại 1 để xuất khẩu. Với giá 
bán hiện nay là 16.000 đồng/kg, sau khi 
trừ chi phí tiền điện, tiền phân thuốc và 
công chăm sóc trong 3 tháng, gia đình 
chỉ còn lãi khoảng 20 triệu đồng”, ông 
Bản giọng buồn rười rượi nói. 

 

Năng suất giảm mà giá cũng không cao. Tết Kỷ 
Hợi đang đến gần nhưng nông dân Bình Thuận 
vẫn kém vui. (Ảnh: Duy Quan). 

Cách vườn nhà ông Bản không xa là 
vườn thanh long của gia đình ông 
Nguyễn Thời (ngụ xã Tân Thuận, huyện 
Hàm Thuận Nam) cũng vừa bán 2 tấn 
thanh long với giá 14.000 đồng/kg. 

“Tết năm nay, bà con chong đèn trúng 
thời điểm cơn bão số 10, thanh long ra 
trái không đều. Nếu giá dao động từ 
14.000 – 16.000 đồng/kg thi nông dân 
chong đèn chỉ hòa vốn, không đủ tiền 

mua sắm những ngày Tết”, ông Thời 
buồn bã nói. 

 

Năm nay giá thanh long dao động chỉ từ 14.000 
- 16.000 đồng/kg. (Ảnh: Duy Quan). 

Chia sẻ về vấn đề này, đa số các 
thương lái thu mua thanh long tại Bình 
Thuận cho biết, năm nay hầu hết các vựa 
tại Bình Thuận chỉ mua đủ hàng đóng 
thùng để xuất khẩu, chứ không mua liên 
tục như mọi năm. 

Vào thời gian trước đó từ hơn nửa 
tháng, các vựa thu mua thanh long lớn ở 
Bình Thuận cũng đã trữ hàng trong kho. 
Lứa hàng cũ chưa xuất đi hết, nên lứa 
cận Tết này dù ít hàng nhưng vẫn bị “ế 
ẩm”. 

Duy Quan // 
https://www.nguoiduatin.vn.- 2019  

(ngày 26 tháng 1) 
----------------------------------------------------------- 

XÂY DỰNG CHUỖI SẢN XUẤT THỊT HEO XUẤT KHẨU 

ục Thú y (Bộ NN-PTNT) vừa phối 
hợp với Sở NN-PTNT tỉnh Bình 
Thuận và Công ty cổ phần 

GreenFeed Việt Nam (GreenFeed) ký thỏa 
thuận hợp tác “Hỗ trợ xây dựng chuỗi sản 
xuất thịt heo an toàn dịch bệnh để xuất 
khẩu, giai đoạn 2019-2020” theo quy định 
của Tổ chức Thú y thế giới (OIE). 

Trên cơ sở đó, các bên cùng tham gia 
xây dựng cơ sở dữ liệu để thực hiện các 
mục tiêu. Từ tháng 6-2019, GreenFeed sẽ 
hoàn thiện rà soát, đánh giá điều kiện của 
nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, cơ 
sở sản xuất giống đảm bảo an toàn sinh 
học, an toàn dịch bệnh; xây dựng mới cơ 
sở nuôi thương phẩm, hoàn thiện cơ sở 

giết mổ, sơ chế, chế biến thịt… với quy 
trình công nghệ đáp ứng yêu cầu an toàn 
dịch bệnh theo quy định của OIE và kết 
thúc vào tháng 12-2020 để được nước 
nhập khẩu chấp nhận. 

Bên cạnh đó, GreenFeed cũng tổ chức 
tập huấn chuyên môn chăn nuôi, quản lý 
dịch bệnh, truyền thông phòng chống dịch 
bệnh… Ngoài ra, GreenFeed cũng chủ 
động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm 
cho chuỗi sản phẩm thịt heo an toàn ở Việt 
Nam. 

Thanh Hải // 
http://www.sggp.org.vn.- 2019 

 (ngày 22 tháng 1) 

C 
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BÃI ÔNG ĐỊA, BÌNH THUẬN – ĐIỂM DỪNG CHÂN LÝ TƯỞNG 

ằm gối đầu trên mép sóng, trải 
dọc đường Nguyễn Thông - con 
đường độc đạo nối thành phố 

Phan Thiết với Mũi Né, bãi đá Ông Địa 
(phường Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình 
Thuận) là địa danh hấp dẫn níu chân du 
khách gần xa. 

 

Dưới chân ngọn núi Rạng nhấp nhô 
như những triền sóng, hàng trăm và cũng 
có thể hàng ngàn năm qua, những con 
sóng bạc đầu cứ lặng lẽ vỗ vào bãi tung 
bọt trắng xóa càng khiến bức tranh toàn 
cảnh thêm phần liêu trai. Đã bao đời qua, 
tiếng gió vi vu, tiếng sóng rì rầm như 
muốn nối dài câu chuyện huyền tích của 
một địa danh cũng như tô đậm sự kiến 
tạo, đẽo gọt hình hài cho ngàn vạn khối 
đá không ngừng nghỉ của bà mẹ tạo hóa. 

 

Dưới gốc phi lao cổ thụ nhoài mình về 
phía biển, cụ Năm Gánh, cư dân cố cụ 
trong vùng, cho biết căn nguyên của tên 
gọi bãi đá Ông Địa bắt nguồn từ việc 
hàng trăm năm trước, ngư dân trong 
vùng phát hiện tảng đá có hình thù rất 
giống Ông Địa, cũng từ đó bãi bờ hao 
hao chết tên “bãi Ông Địa” đến bây giờ. 
“Tiếng là bãi Ông Địa nhưng kỳ thực đá 
ở đây muôn hình vạn trạng, đủ sắc màu, 
hình dáng nên khách du lịch gần xa rất 
thích đến chụp hình, ngoạn cảnh” . 

Từ trên đồi cao nhìn xuống, bãi đá 
Ông Địa trông tựa mê trận thạch đồ. Đá 
xám, biển xanh, cát vàng... hòa quyện 
với nhau tạo thành bức tranh thiên nhiên 
đa sắc quyến rũ đến lạ. Rảo bước dưới 
làn nước mát lạnh, trong vắt, cảm giác 
thật vi diệu khi được ngắm những ghềnh 
đá, khối đá có dáng như đàn thủy quái 
khổng lồ, lúc tựa hòn vọng phu, phụ tử... 
Sóng gió cùng nắng mưa khéo đẽo gọt 
nhiều khối đá vô tri vô giác như có sức 
sống, linh hồn. Tiếp tục dấn bước sẽ thấy 
có khối đá ở bãi Ông Địa có dáng thế 
rồng bay phượng múa, khối tựa chiến 
thuyền chở muôn vạn hùng binh. Lúc này 
những cơn gió tinh nghịch luồn qua các 
khe đá phát ra âm thanh vi vu, du dương 
tựa tiếng sáo thiên thai... 

 

N 
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Người dân vùng biển Hàm Tiến kể 
rằng bãi Ông Địa rất thiêng. Trước khi 
dong thuyền ra khơi đánh bắt, ngư dân 
thường ghé bãi khấn cầu Ông Địa cho 
được may mắn với tay lưới trĩu nặng. 
Các bà, các chị hàng cá khi gánh hàng ra 
chợ cũng hay van vái bán nhanh được 
giá... và những ai có lòng thành đều 
được ý toại. Không chỉ hàm chứa tín 
ngưỡng dân gian, bãi Ông Địa còn ru hồn 
người bởi khung cảnh bình yên của hàng 
trăm chiếc thuyền thúng nằm e ấp bên 
sóng bên đá. Cùng đó là những mẻ lưới 
ăm ắp cá tôm của ngư dân sau đêm 
trường gắn mình với biển. Còn gì bằng 
khi được ngồi cùng những đứa con của 
biển trên những chiếc bàn đá thênh 

thang thưởng thức các món hải đặc sản 
nức tiếng ở vùng như cá kè, cá bò hòm, 
cá ông binh... được nướng lửa hồng 
thơm ngậy, nhất là khi được các lão ngư 
khoản đãi những chuyện biển dã kỳ thú... 

Không có cảnh xô bồ, chặt chém. 
Cũng chẳng có nạn ô nhiễm, mất vệ sinh 
hay toan tính thiệt hơn. Bãi Ông Địa với 
những cư dân địa phương chân chất, 
hào sảng quả là điểm dừng chân lý 
tưởng cho những ai khát khao được đắm 
mình trong tình đất, tình người nơi đầu 
sóng ngọn gió. 

// http://phununews.vn.- 2019 

 (ngày 16 tháng 1)

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

CA SĨ, DIỄN VIÊN NỔI TIẾNG NHẬT BẢN QUAY PHIM 
TẠI MŨI NÉ 

a sĩ, diễn viên, người dẫn chương 
trình nổi tiếng Nhật Bản, Masahiro 
Takashima sẽ cùng đoàn làm 

phim của Hãng truyền hình Tyrell TV 
quay phim hai ngày tại Mũi Né, Phan 
Thiết. 

Ngày 9-1, một nguồn tin cho biết, chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã đồng ý 
sau khi Trung tâm Báo chí và hợp tác 
truyền thông quốc tế, Cục thông tin đối 
ngoại đề nghị cho Hãng phim truyền hình 
Tyrell TV của Nhật Bản đến Bình Thuận 
làm phim. 

Đoàn làm phim này có gần 10 thành 
viên do đạo diễn Naohiro Toki làm 
trưởng đoàn. Ngoài các thành viên quay 
phim, thu âm, hướng dẫn, đoàn làm phim 
phóng sự truyền hình này có mặt ca sĩ, 
diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Masahiro 
Takashima phụ trách dẫn chương trình. 

Masahiro Takashima (54 tuổi) xuất 
thân từ một gia đình nhà nòi, có cha 
(Tadao Takashima), mẹ (Hanayo Sumi) 

và em trai Masanobu Takashima đều là 
những diễn viên nổi tiếng.  

 
Masahiro Takashima 

 

C 

http://plo.vn/tags/IEjDo25nIFBoaW0=/hang-phim.html
http://plo.vn/tags/IE5o4bqtdCBC4bqjbg==/nhat-ban.html
http://image.plo.vn/w800/Uploaded/2019/yqdxwpwjv/2019_01_09/takashima-masahiro_qeup.jpg


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 01 năm 2019                                        -73- 
 

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

Takashima xuất hiện lần đầu trong bộ 
phim Totto Channel năm 1987 do Kazuki 
Ōmori đạo diễn và đã giúp anh giành 
được giải thưởng Viện hàn lâm Nhật 
Bản. Sau đó Masahiro còn đoạt các giải 
thưởng Blue Ribbon, giải Hochi Film 
Film, giải Kinema Junpo và giải Mainichi 
Film Award cho Nam diễn viên mới xuất 
sắc nhất năm 1988. 

 
Một bộ phim truyền hình có Masahiro 
Takashima tham gia. 

Kể từ đó Masahiro xuất hiện rất nhiều 
trong các bộ phim điện ảnh như: 
Gunhed, Legend of Zipang (1990), 
Godzilla vs Mechagodzilla II, Godzilla vs 
Destoroyah, Kakushi Toride no San 
Akunin; Công chúa cuối cùng và The 
Climbers High…. 

Ngoài ra Masahiro còn là một ca sĩ 
nhạc rock rất được khán giả Nhật Bản 
mến mộ đã tham dự nhiều buổi hòa nhạc 
lớn và phát hành nhiều album, đĩa đơn. 

Được biết đoàn làm phim Tyrell TV sẽ 
có hai ngày quay tại Phan Thiết và Mũi 
Né nhằm giới thiệu những nét độc đáo 
của vùng đất này mà cụ thể là các xưởng 
làm nước mắm, bãi biển, đồi cát. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2019 
(ngày 9 tháng 1)

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

ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG TÀU CAO TỐC HAI THÂN 
TUYẾN PHAN THIẾT - PHÚ QUÝ PHỤC VỤ DU KHÁCH 

ại cảng vận tải Phan Thiết (Bình 
Thuận), tàu cao tốc Phú Quý 
Express chạy tuyến Phan Thiết - 

Phú Quý và ngược lại vừa chính thức đi 
vào hoạt động phục vụ nhân dân và du 
khách. Đây là tàu cao tốc hai thân đầu 
tiên hoạt động ở tuyến này.  

 

Tàu cao tốc Phú Quý Express do Công 
ty TNHH Vận tải hành khách Thành 

Thành Phát làm chủ đầu tư với tổng số 
vốn khoảng 60 tỷ đồng. Tàu được đóng 
mới 100%, thiết kế hai thân vỏ hợp kim 
nhôm tiêu chuẩn tàu biển quốc tế, chịu 
được sóng lớn cấp 7, cấp 8. 

Tàu Phú Quý Express có chiều dài 
39m, ngang 11m, công suất máy 3.000 
KW, tốc độ khoảng 30 hải lý/giờ, có khả 
năng chuyên chở gần 300 khách (230 
giường nằm) và 15 tấn hàng hóa. Tàu 
được trang bị hệ thống cứu sinh (phao 
bè, áo phao) đảm bảo an toàn hàng hải 
cao nhất cho hành khách. Tất cả các 
khoang đều trang bị máy lạnh, ghế ngồi 
thoải mái, tivi, nhà vệ sinh và khoang 
VIP. Giá vé mỗi khách là 
400.000đồng/giườngnằm,350.000đồng/
ghế ngồi. 

Đảo Phú Quý cách đất liền 56 hải lý, 
có vị trí chiến lược quan trọng trong hệ 

T 

http://plo.vn/tags/TWFzYWhpcm8gVGFrYXNoaW1h/masahiro-takashima.html
http://plo.vn/tags/TWFzYWhpcm8gVGFrYXNoaW1h/masahiro-takashima.html
http://plo.vn/tags/IE3FqWkgTsOp/mui-ne.html
http://plo.vn/tags/IE3FqWkgTsOp/mui-ne.html
http://image.plo.vn/w800/Uploaded/2019/yqdxwpwjv/2019_01_09/keiji7zpsevxcwxx0_ogng.jpg
https://toquoc.mediacdn.vn/2019/1/2/photo-1-15464123725831556725532.jpg
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thống giao thông thủy. Phú Quý có lợi thế 
lớn trong giao lưu kinh tế, văn hóa, xã 
hội, khoa học kỹ thuật với các tỉnh trong 
vùng và cả nước, đã được tỉnh Bình 
Thuận phê duyệt Quy hoạch phát triển 
thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh.  

Việc tàu cao tốc Phú Quý Express đưa 
vào khai thác đã góp phần rút ngắn thời 
gian đi lại từ Phan Thiết ra Phú Quý (còn 
khoảng 2 giờ) và ngược lại, tạo điều kiện 
thuận lợi để phát triển du lịch, giao 
thương giữa đảo và đất liền. 

Phát biểu tại lễ khai trương, ông 
Nguyễn Quốc Nam, Phó giám đốc Sở 
Giao thông - Vận tải nhấn mạnh: "Tàu 
cao tốc Phú Quý Express đi vào hoạt 
động không chỉ rút ngắn khoảng cách đất 
liền hải đảo, mà còn giúp giao thông 
Phan Thiết - Phú Quý được thuận lợi 
hơn, góp phần phát triển nhanh và bền 
vững kinh tế xã hội, đặc biệt là du lịch đảo 
Phú Quý". 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 
2019 (ngày 2 tháng 1) 

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

KHU DU LỊCH QUỐC GIA MŨI NÉ: ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN MỚI 
CHO DU LỊCH BÌNH THUẬN 

gày 18/12/2018, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Vũ Đức Đam thay mặt 
Thủ tướng Chính phủ ký ban 

hành quyết định phê duyệt quy hoạch 
tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia 
(KDLQG) Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây 
thực sự là động lực phát triển mới cho 
ngành Du lịch Bình Thuận trong năm 
2019 và những năm tiếp theo.   

 

Động lực mới cho sự phát triển 

KDLQG Mũi Né nằm trên dải đất ven 
biển từ xã Hòa Phú (huyện Tuy Phong) 
đến hết ranh giới phường Phú Hài 
(TP.Phan Thiết), có diện tích khoảng 
14.760ha, trong đó vùng lõi tập trung 
phát triển, hình thành các khu chức năng 
du lịch khoảng 1.000ha, phát triển theo 
hướng tăng trưởng xanh, bảo vệ môi 
trường sinh thái, cảnh quan, đặc biệt là 

thắng cảnh Bàu Trắng và các đồi cát ven 
biển. Bên cạnh đó, sẽ tập trung phát triển 
du lịch theo chiều sâu, chất lượng và 
hiệu quả, đa dạng về sản phẩm trên cơ 
sở khai thác và phát huy các lợi thế về tài 
nguyên du lịch biển, phát triển khu du lịch 
trong mối liên kết chặt chẽ với các điểm 
du lịch trong tỉnh, trong vùng du lịch 
Duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam 
bộ. 

Về mục tiêu phát triển, sẽ tập trung 
đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng 
vật chất, kỹ thuật du lịch, đáp ứng các 
tiêu chí của KDLQG, thu hút các nhà đầu 
tư chiến lược có tầm cỡ để phát triển khu 
du lịch Mũi Né trở thành điểm đến hấp 
dẫn của vùng du lịch Duyên hải Nam 
Trung bộ và cả nước, phấn đấu đến năm 
2030 trở thành một trong những điểm 
đến hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương. Năm 2025 sẽ đón khoảng 9 triệu 
lượt khách, trong đó có 1,5 triệu lượt 
khách quốc tế, đến năm 2030 đón 
khoảng 14 triệu lượt khách (quốc tế trên 
2 triệu). Tổng thu từ khách du lịch đến 
năm 2030 đạt khoàng 50 ngàn tỷ đồng… 

KDLQG Mũi Né sẽ có 3 phân khu du 
lịch chính. Đó là phân khu du lịch biển 
cao cấp Bắc Bình 500ha, phát triển các 

N 
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tổ hợp du lịch đa năng với sản phẩm cao 
cấp; phân khu du lịch biển Mũi Né 340ha, 
tập trung phát triển không gian công cộng 
kết hợp mô hình nghỉ dưỡng; phân khu 
du lịch chuyên đề - du lịch Cát khoảng 
100ha sẽ khai thác các đặc trưng về 
cảnh quan cát, sinh thái nông nghiệp, dã 
ngoại. Đồng thời sẽ phát triển 4 trung tâm 
dịch vụ gắn với các khu vực phát triển đô 
thị theo định hướng phát triển đô thị của 
tỉnh, gồm các trung tâm dịch vụ du lịch 
Hàm Tiến, Mũi Né, Hòa Thắng và Suối 
Nước. Ngoài ra, không gian phát triển 
còn có các điểm du lịch Bàu Trắng, Công 
viên vui chơi giải trí Hòn Rơm và đô thị 
du lịch Phan Thiết. 

 

Bên cạnh “khẳng định thương hiệu du 
lịch Mũi Né” và tận dụng ưu thế “khu du 
lịch quốc gia”, Bình Thuận còn thực hiện 
nhiều giải pháp tạo động lực phát triển 
mới cho ngành Du lịch. Đó là nâng cao 
nhận thức về mục tiêu phát triển du lịch 
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của 
tỉnh. Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi 
trường đầu tư, thực hiện chính sách theo 
hướng thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, 
nhất là cá nhà đầu tư chiến lược, tập 
đoàn quản lý du lịch chuyên nghiệp. Bên 
cạnh việc cơ cấu lại ngành Du lịch (thị 
trường, sản phẩm, nguồn nhân lực, 
doanh nghiệp, tài nguyên, quản lý sản 
phẩm) tỉnh sẽ tăng cường quản lý đảm 
bảo môi trường du lịch an toàn, văn 
minh, thân thiện để hấp dẫn du khách. 
Đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến, 
nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến 

theo hướng có lựa chọn, hiện đại và 
chuyên nghiệp… 

Xứng đáng là ngành kinh tế mũi 
nhọn 

Ông Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư 
vấn của Thủ tướng Chính phủ, khẳng 
định: “Với tiềm năng rất lớn để phát triển 
du lịch, trong đó có thế mạnh về điều kiện 
khí hậu, biển, cảnh quan và nhất là địa 
danh Mũi Né nổi tiếng trong và ngoài 
nước, KDLQG Mũi Né thời gian tới sẽ có 
thêm nhiều cơ hội phát triển, xứng đáng 
là ngành kinh tế mũi nhọn của địa 
phương”. Cùng với việc phát triển các 
tuyến du lịch chính (đường bộ, đường 
sắt, đường biển, đường không), định 
hướng phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ 
du lịch còn ưu tiên phát triển các loại hình 
lưu trú cao cấp gắn với sản phẩm đặc 
thù, hệ thống cơ sở dịch vụ, thương mại, 
ẩm thực, thể thao. 

Về hạ tầng, sẽ đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện sân bay Phan Thiết, đường cao tốc 
Dầu Giây - Phan Thiết và Phan Thiết - 
Nha Trang, cảng biển, đường nội bộ kết 
nối các khu du lịch chính, cảng Phan 
Thiết đón khách quốc tế. Trong phát triển 
sản phẩm, sẽ hướng đến du lịch biển 
(nghỉ dưỡng biển, sinh thái biển, thể thao 
biển), sản phẩm đặc trưng “cát”, sản 
phẩm văn hóa, nhất là văn hóa Chăm, du 
lịch gắn với cộng đồng, làng nghề, 
homestay, du lịch thông minh, du lịch đô 
thị gắn với sự kiện, lễ hội, vui chơi, giải 
trí. Phát triển KDLQG Mũi Mé thực hiện 
theo các giải pháp về cơ chế chính sách, 
thu hút vốn đầu tư, phát triển nguồn nhân 
lực, ứng dụng khoa học công nghệ, xúc 
tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu, thị 
trường và sản phẩm du lịch, liên kết phát 
triển, bảo vệ môi trường, bảo đảm an 
ninh - quốc phòng, bảo tồn và phát huy 
giá trị di sản văn hóa địa phương.  

Bình Thuận hiện có hàng trăm dự án 
du lịch với hệ thống resort đa dạng trải 
dọc bờ biển. Quy hoạch tổng thể phát 
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triển KDLQG Mũi Né không chỉ khắc 
phục, điều chỉnh khu du lịch Mũi Né hiện 
hữu mà còn mở rộng không gian du lịch 
để thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu 
tư xây dựng tổ hợp khách sạn, khu nghỉ 
dưỡng cao cấp để tạo động lực phát triển 
mới như: Trung tâm Dịch vụ du lịch Hàm 
Tiến - Mũi Né; Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Dubai Việt Nam; Khu Du lịch - Đô thị - 
Thể thao biển Mũi Né… 

Năm 2019, được xác định là năm bản 
lề để ngành Du lịch hoàn thành các mục 
tiêu đã đ 

ề ra với các chỉ tiêu cụ thể như tổng 
lượng khách đạt 6,35 triệu lượt (tăng 

10,4% so 2018), trong đó khách quốc tế 
là 750.000 lượt (tăng 11,9%, tổng thu từ 
khách du lịch đạt 15.400 tỷ đồng (tăng 
19,8%). Trong tương lai gần, Bình Thuận 
sẽ trở thành trung tâm du lịch - thể thao 
biển mang tầm quốc gia, gắn với KDLQG 
Mũi Né sẽ tạo động lực mới cho tốc độ 
phát triển cả quy mô đầu tư, lượng du 
khách đến và tổng doanh thu, khẳng định 
du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh 
nhà.  

Ngô Minh Chính // 
http://baodulich.net.vn.- 2019 

 (ngày 25 tháng 1)

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

LIÊN KẾT TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH 
TP. HỒ CHÍ MINH - LÂM ĐỒNG - BÌNH THUẬN 

áng 19/1, tại tỉnh Bình Thuận đã 
diễn ra hội nghị tổng kết “Chương 
trình hợp tác liên kết tam giác phát 

triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - 
Lâm Đồng - Bình Thuận” giai đoạn 2013-
2018. 

 

Khách quốc tế đến biển Bình Thuận. Ảnh minh 
họa: TTXVN 

Hội nghị do Sở Du lịch Thành phố Hồ 
Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Lâm Đồng và Bình Thuận phối hợp 
tổ chức để tìm ra những hạn chế và đề 
xuất các giải pháp tiếp tục phát triển 

chương trình trong giai đoạn 2019-2024. 
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo 
ngành du lịch 3 tỉnh, thành cùng các 
doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong 
lĩnh vực du lịch.  

Theo bà Nguyễn Lan Ngọc, Giám đốc 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Bình Thuận: Thành phố Hồ Chí Minh - 
Lâm Đồng - Bình Thuận được xác định 
là những trung tâm du lịch lớn của khu 
vực phía Nam. Việc liên kết 3 tỉnh, thành 
được xem là giải pháp thiết thực, phát 
huy tiềm năng, khai thác lợi thế phát triển 
du lịch của các địa phương, phù hợp với 
tính đặc trưng “liên vùng” của du lịch đã 
được xác định trong Nghị quyết số 08-
NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của 
Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn.  

Trong 5 năm liên kết, 3 địa phương đã 
thường xuyên hỗ trợ, trao đổi kinh 
nghiệm trong công tác quản lý nhà nước 
về du lịch, kêu gọi và thu hút đầu tư vào 
lĩnh vực du lịch. Theo thông tin từ đại 
diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

S 
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Bình Thuận và Lâm Đồng, phần lớn các 
dự án dịch vụ du lịch trên địa bàn do các 
doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
đến đầu tư. 

Cụ thể, tại Bình Thuận, hiện có 239 dự 
án du lịch, chiếm 62% tổng số dự án 
được chấp thuận đầu tư tại tỉnh với tổng 
số vốn đầu tư hơn 31 nghìn tỷ đồng. Còn 
tại Lâm Đồng có khoảng 100 dự án du 
lịch của các nhà đầu tư đến từ Thành phố 
Hồ Chí Minh, chiếm 44% tổng số dự án 
được chấp thuận đầu tư tại tỉnh này với 
tổng số vốn khoảng 30 nghìn tỷ đồng.  

Với định hướng phát triển sản phẩm 
du lịch “Một chuyến đi 3 điểm đến” gắn 
với thương hiệu du lịch “Chợ Sài Gòn - 
Hoa Đà Lạt - Biển Mũi Né”, các địa 
phương Thành phố Hồ Chí Minh, Bình 
Thuận và Lâm Đồng đã hướng cho các 
doanh nghiệp xây dựng và khai thác 
thêm nhiều tour, tuyến du lịch mới. 

Bước đầu các tour theo chuyên đề 
được các doanh nghiệp xây dựng, tổ 
chức khai thác như: Chương trình du lịch 
sinh thái, du lịch gắn với các hoạt động 
thể thao mạo hiểm; du lịch gắn kết văn 
hóa, kiến trúc; du lịch nông nghiệp… 
Ngoài ra, các hoạt động quảng bá, liên 
kết xúc tiến du lịch, đào tạo nguồn nhân 
lực… được các địa phương phối hợp 
thực hiện.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 
khả quan, lãnh đạo ngành du lịch các địa 
phương cũng chỉ ra những hạn chế, cần 
khắc phục như: Việc liên kết giữa doanh 
nghiệp du lịch 3 địa phương vẫn còn rời 
rạc, công tác quảng, xây dựng hình ảnh 
chung chưa rõ nét, chưa tạo sự đột phá 
về sản phẩm du lịch của khu vực… Tại 
hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo 
luận về những “điểm nghẽn” và đưa ra 
các giải pháp để phát triển tam giác du 

lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Lâm Đồng 
- Bình Thuận.  

Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 
cho rằng: Trong thời gian qua, việc liên 
kết là chưa “thấm vào đâu” và chưa đạt 
được kết quả như kỳ vọng của doanh 
nghiệp. Điều đó đòi hỏi các nhà quản lý, 
ngành du lịch có định hướng và đi vào cụ 
thể hơn để đem lại hiệu quả trong thời 
gian tới; nhất là 3 tỉnh, thành cần xây 
dựng chung một sản phẩm và chung đối 
tượng khách hướng tới.  

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn 
Khoa, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Bình 
Thuận cho rằng trong thời gian tới, 3 tỉnh, 
thành nên chú trọng xây dựng và phát 
triển sản phẩm cụ thể và đặc trưng. Khi 
đã có sản phẩm chung, các địa phương 
cùng tập trung xúc tiến, quảng bá sản 
phẩm chung đó.  

Bên cạnh việc khai thác các lợi thế 
như biển Mũi Né, hoa Đà Lạt… các 
doanh nghiệp đề xuất nên khai thác thêm 
các sản phẩm du lịch mới như: Tuyến du 
lịch mạo hiểm Tà Năng - Phan Dũng; tour 
khai thác nét văn hóa của 3 tỉnh; tour trải 
nghiệm, khám phá cuộc sống…  

Tại hội nghị, Sở Du lịch Thành phố Hồ 
Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Lâm Đồng, Bình Thuận tiếp tục ký kết 
“Chương trình liên kết hợp tác tam giác 
phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 
- Lâm Đồng - Bình Thuận" giai đoạn 2019 
– 2024. Theo đó, 3 tỉnh, thành tiếp tục 
liên kết tạo ra các sản phẩm du lịch mới, 
xây dựng và phát triển thương hiệu du 
lịch, quảng bá xúc tiến du lịch… 

Hồng Hiếu // https://vnanet.vn.- 
2019 (ngày 19 tháng 1)
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MŨI NÉ, BÌNH THUẬN CÓ THÊM LOẠI HÌNH DU LỊCH GÌ MỚI? 

ể xây dựng Khu Du lịch quốc gia 
Mũi Né, một trong những ưu tiên 
hàng đầu hiện nay là phát triển 

nhiều loại hình du lịch biển đặc thù mới 
lạ tại địa phương để thu hút du khách. 

Tỉnh Bình Thuận đã tập trung mọi 
nguồn lực đầu tư khai thác hiệu quả tiềm 
năng và lợi thế du lịch ven biển. Nhờ đó, 
Bình Thuận trở thành điểm sáng không 
những trên bản đồ du lịch Việt Nam mà 
còn trở thành điểm đến nghỉ dưỡng biển 
nổi tiếng thế giới.  

 

Du khách quốc tế tại bãi biển Mũi Né, Phan Thiết 
(Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN  

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu 
Du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận 
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
Đây là động lực giúp du lịch Bình Thuận 
phát triển lên một tầm cao mới và Mũi Né 
sẽ trở thành một trong những điểm đến 
hàng đầu ở khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương.  

Theo Quy hoạch được Chính phủ phê 
duyệt, Khu Du lịch quốc gia Mũi Né nằm 
trên dải đất ven biển từ xã Hòa Phú, 
huyện Tuy Phong đến hết ranh giới 
phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, 
có diện tích khoảng 14.760 ha, trong đó 
diện tích vùng lõi tập trung phát triển, 
hình thành các khu chức năng du lịch là 
khoảng 1.000 ha. 

Mục tiêu quy hoạch là tập trung đầu tư 
hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng vật 
chất, kỹ thuật du lịch, đáp ứng các tiêu 
chí của Khu Du lịch quốc gia; thu hút nhà 
đầu tư chiến lược có tầm cỡ để phát triển 
Khu Du lịch Mũi Né trở thành điểm đến 
hấp dẫn, đóng vai trò quan trọng trong hệ 
thống du lịch vùng du lịch Duyên hải Nam 
Trung Bộ và cả nước. 

Phấn đấu đến năm 2030, Khu Du lịch 
quốc gia Mũi Né trở thành một trong 
những điểm đến hàng đầu của khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương. 

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Bình Thuận, để xây dựng Khu Du lịch 
quốc gia Mũi Né, một trong những ưu 
tiên hàng đầu của ngành Du lịch hiện nay 
là phát triển nhiều loại hình du lịch biển 
đặc thù mới lạ tại địa phương để thu hút 
du khách. 

Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên 
ven biển, Bình Thuận đang phát triển đa 
dạng các loại hình chuyên biệt như: Du 
lịch mạo hiểm, du lịch thể thao... Đây là 
nét khác biệt để du khách đến Bình 
Thuận vẫn tăng trong khi nhiều điểm du 
lịch khác khá "ế ẩm".  

Bình Thuận đang áp dụng chính sách 
ưu tiên, khuyến khích đầu tư loại hình du 
lịch mới như đầu tư vào các dự án hình 
thành tổ hợp du lịch - thể thao quốc tế 
hoặc gắn liền với dịch vụ thể thao trên 
biển tại Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, 
Bắc Bình...  

Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận 
cho biết: Tỉnh Bình Thuận có bờ biển dài 
192 km, với nhiều danh lam thắng cảnh 
đẹp ven biển phù hợp phát triển du lịch. 
Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận luôn xác định 
du lịch là một trong những lợi thế và là 
ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh, đóng 
góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội địa phương.  

Đ 
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Khu vực bãi biển Mũi Né - Bình Thuận 
có khí hậu ấm áp, nhiều gió. Mũi Né cũng 
trở thành nơi hội tụ của các tay đua lướt 
ván buồm, ván diều nổi tiếng thế giới đến 
từ Anh, Pháp, Nga, Đức… Mũi Né cũng 
là nơi được chọn để tổ chức môn thể 
thao lướt ván buồm quốc tế hàng năm. 

Theo đánh giá, Mũi Né là một trong 50 
bãi biển tốt nhất thế giới cho môn thể 
thao lướt ván buồm và là một trong 
những bãi biển hàng đầu châu Á cho 
môn thể thao này.  

Nhờ đổi mới trong công tác quản lý, đa 
dạng sản phẩm du lịch biển phục vụ du 
khách, hằng năm, lượt du khách đến 

tham quan và nghỉ dưỡng tại Bình Thuận 
đều tăng cao. Đặc biệt, các dịch vụ thể 
thao giải trí trên biển đã tạo sức hút và 
kéo dài thời gian lưu trú của khách du 
lịch. 

Năm 2018, Bình Thuận đón trên 5,7 
triệu lượt du khách (tăng 12,8% so với 
năm 2017), doanh thu du lịch đạt 12.800 
tỷ đồng (tăng 18,98% so với năm 2017); 
trong đó khách quốc tế đạt khoảng 675 
ngàn lượt, tăng 14,3% so với năm trước, 
chiếm tỷ trọng cao là du khách đến từ 
Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc… 

Nguyễn Thanh // https://vnanet.vn.- 
2019 (ngày 13 tháng 1)

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

PHÁT TRIỂN MŨI NÉ TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG 
ĐIỂM ĐẾN HÀNG ĐẦU Ở CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG 

ỉnh Bình Thuận đã tập trung mọi 
nguồn lực đầu tư khai thác hiệu 
quả tiềm năng và lợi thế du lịch ven 

biển. Nhờ đó, Bình Thuận trở thành điểm 
sáng không những trên bản đồ du lịch 
Việt Nam mà còn trở thành điểm đến 
nghỉ dưỡng biển nổi tiếng thế giới. 

 

Phong cảnh bờ biển Mũi Né, Phan Thiết. Ảnh: 
Mạnh Linh/TTXVN 

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu 
Du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận 
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
Đây là động lực giúp du lịch Bình Thuận 
phát triển lên một tầm cao mới và Mũi Né 
sẽ trở thành một trong những điểm đến 

hàng đầu ở khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương. 

Theo Quy hoạch được Chính phủ phê 
duyệt, Khu Du lịch quốc gia Mũi Né nằm 
trên dải đất ven biển từ xã Hòa Phú, 
huyện Tuy Phong đến hết ranh giới 
phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, 
có diện tích khoảng 14.760 ha, trong đó 
diện tích vùng lõi tập trung phát triển, 
hình thành các khu chức năng du lịch là 
khoảng 1.000 ha. 

Mục tiêu quy hoạch là tập trung đầu tư 
hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng vật 
chất, kỹ thuật du lịch, đáp ứng các tiêu 
chí của Khu Du lịch quốc gia; thu hút nhà 
đầu tư chiến lược có tầm cỡ để phát triển 
Khu Du lịch Mũi Né trở thành điểm đến 
hấp dẫn, đóng vai trò quan trọng trong hệ 
thống du lịch vùng du lịch Duyên hải Nam 
Trung Bộ và cả nước. Phấn đấu đến năm 
2030, Khu Du lịch quốc gia Mũi Né trở 
thành một trong những điểm đến hàng 
đầu của khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương. 

T 
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Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Bình Thuận, để xây dựng Khu Du lịch 
quốc gia Mũi Né, một trong những ưu 
tiên hàng đầu của ngành Du lịch hiện nay 
là phát triển nhiều loại hình du lịch biển 
đặc thù mới lạ tại địa phương để thu hút 
du khách. Với những lợi thế về điều kiện 
tự nhiên ven biển, Bình Thuận đang phát 
triển đa dạng các loại hình chuyên biệt 
như: Du lịch mạo hiểm, du lịch thể thao... 
Đây là nét khác biệt để du khách đến 
Bình Thuận vẫn tăng trong khi nhiều 
điểm du lịch khác khá "ế ẩm". 

Bên cạnh sự nỗ lực của từng doanh 
nghiệp trong việc tạo ra các sản phẩm và 
dịch vụ chất lượng, ngành Du lịch địa 
phương đang phát triển thêm nhiều loại 
hình du lịch mới, đáp ứng nhu cầu của 
du khách. Bình Thuận đang áp dụng 
chính sách ưu tiên, khuyến khích đầu tư 
vào các dự án hình thành tổ hợp du lịch 
- thể thao quốc tế hoặc gắn liền với dịch 
vụ thể thao trên biển tại Phan Thiết, Hàm 
Thuận Nam, Bắc Bình... 

Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận 
cho biết: Tỉnh Bình Thuận có bờ biển dài 
192 km, với nhiều danh lam thắng cảnh 
đẹp ven biển phù hợp phát triển du lịch. 
Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận luôn xác định 
du lịch là một trong những lợi thế và là 
ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh, đóng 
góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội địa phương. 

Khu vực bãi biển Mũi Né - Bình Thuận 
có khí hậu ấm áp, nhiều gió. Mũi Né cũng 
trở thành nơi hội tụ của các tay đua lướt 
ván buồm, ván diều nổi tiếng thế giới đến 
từ Anh, Pháp, Nga, Đức… Mũi Né cũng 

là nơi được chọn để tổ chức môn thể 
thao lướt ván buồm quốc tế hàng năm. 
Theo đánh giá, Mũi Né là một trong 50 
bãi biển tốt nhất thế giới cho môn thể 
thao lướt ván buồm và là một trong 
những bãi biển hàng đầu châu Á cho 
môn thể thao này. 

Nhờ đổi mới trong công tác quản lý, đa 
dạng sản phẩm du lịch biển phục vụ du 
khách, hằng năm, lượt du khách đến 
tham quan và nghỉ dưỡng tại Bình Thuận 
đều tăng cao. Đặc biệt, các dịch vụ thể 
thao giải trí trên biển đã tạo sức hút và 
kéo dài thời gian lưu trú của khách du 
lịch. Năm 2018, Bình Thuận đón trên 5,7 
triệu lượt du khách (tăng 12,8% so với 
năm 2017), doanh thu du lịch đạt 12.800 
tỷ đồng (tăng 18,98% so với năm 2017); 
trong đó khách quốc tế đạt khoảng 675 
ngàn lượt, tăng 14,3% so với năm trước, 
chiếm tỷ trọng cao là du khách đến từ 
Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc… 

Với những bước tiến dài và bền vững, 
du lịch Bình Thuận không chỉ trở thành 
ngành kinh tế trọng điểm của địa phương 
mà còn là điểm sáng nổi bật trên bản đồ 
du lịch Việt Nam. Cùng với thương hiệu 
du lịch biển được khẳng định sau những 
năm phát triển và hội nhập, du lịch Bình 
Thuận đang hướng tới tương lai bằng sự 
tự tin của một điểm đến mang tầm khu 
vực và theo yêu cầu của Thủ tướng, đến 
năm 2030, Khu Du lịch quốc gia Mũi Né 
trở thành một trong những điểm đến 
hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình 
Dương. 

Nguyễn Thanh // 
https://baotintuc.vn.- 2019  

(ngày 13 tháng 1)
----------------------------------------------------------- 

PHÚ QUÝ - ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BIỂN, ĐẢO HẤP DẪN 

ách đất liền 56 hải lý theo hướng 
Đông - Đông Nam, huyện đảo Phú 
Quý (Bình Thuận) được biết đến là 

nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc 
biệt là trong lĩnh vực du lịch. C 
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Thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Quý 
phong cảnh thiên nhiên đẹp, hoang sơ với 
các bãi tắm đẹp. Cuối năm 2018, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành 
Quyết định phê duyệt quy hoạch khu du 
lịch Phú Quý đến năm 2030, đây là điều 
kiện quan trọng để Phú Quý phát triển 
mạnh. 

Theo quy hoạch phát triển du lịch trên 
đảo Phú Quý của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận, đến năm 2030, Phú Quý sẽ 
trở thành khu du lịch cấp tỉnh và là điểm 
đến hấp dẫn với thương hiệu du lịch biển, 
đảo độc đáo. Trong đó mục tiêu tổng quát 
đến năm 2025, Phú Quý cơ bản trở thành 
khu du lịch trọng điểm của tỉnh Bình 
Thuận, phát huy tiềm năng lợi thế về du 
lịch nghỉ dưỡng biển, đảo gắn với di sản, 
tiềm năng văn hóa biển. 

 
Du khách tham quan núi Cao Cát, ngọn núi cao 
nhất của đảo Phú Quý. 

Từng bước xây dựng Phú Quý là khu du 
lịch phát triển theo hướng du lịch xanh, 
bền vững và đến năm 2030, Phú Quý sẽ 
đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Khu du 
lịch cấp tỉnh, là khu du lịch biển đảo hấp 
dẫn, có vị trí quan trọng của vùng Duyên 
hải Nam Trung bộ. Dự kiến đến năm 2030, 
Phú Quý sẽ đón 74.000 lượt khách (trong 
đó khách quốc tế khoảng 6.000 lượt), tốc 
độ tăng trưởng khoảng 10,46%/năm và 
tổng nguồn thu từ du lịch đạt khoảng 380 
tỷ đồng/năm, giúp giải quyết việt làm cho 
trên 2.000 lao động. 

Theo Ủy ban nhân dân huyện đảo Phú 
Quý, nhằm khai thác tối đa tiềm năng du 
lịch, những năm qua huyện đảo đã tập 
trung phát triển các loại hình và sản phẩm 
du lịch gắn với biển cũng như đa dạng hóa 
các loại hình du lịch hướng đến phát triển 

du lịch xanh và bền vững. Bên cạnh đó, 
Phú Quý cũng chú trọng đầu tư phát triển 
kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông đường 
biển, mở rộng đường vành đai, đường liên 
xã, xây dựng hệ thống kè biển, phát triển 
điện gió… 

Trong tương lai, đảo Phú Quý sẽ hướng 
đến sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp 
thể thao biển, phát triển thành những khu 
nghỉ dưỡng du lịch cao cấp, đa dạng các 
loại hình lưu trú khác kết hợp với thể thao 
biển như khu vực biển xã Tam Thanh và 
xã Ngũ Phụng. 

Phú Quý cũng sẽ mở rộng loại hình du 
lịch sinh thái trong khu bảo tồn thiên nhiên 
với các sản phẩm như lặn ngắm các hệ 
sinh thái biển, quan sát các hệ sinh thái 
biển bằng thuyền đáy kính, cắm trại dã 
ngoại tham quan khu bảo tồn biển, xây 
dựng các khu trung tâm nghiên cứu và bảo 
tồn tài nguyên rừng. Ngoài ra, du lịch văn 
hóa cũng là sản phẩm hấp dẫn của Phú 
Quý như tham quan các di tích lịch sử văn 
hóa, trải nghiệm lễ hội truyền thống, tìm 
hiểu văn hóa đời sống địa phương. 

Từ đầu năm 2016 đến nay, du lịch Phú 
Quý đã có những bước phát triển mạnh, 
nhất là từ khi nguồn điện được phát 24/24 
giờ đã mở ra một thời kỳ mới cho Phú Quý. 
Trong năm 2018, đã có gần 20.000 lượt du 
khách trong và ngoài nước đến Phú Quý. 

Hiện nay tuyến vận tải hành 
khách  Phan Thiết - Phú Quý đã cơ bản 
đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng 
hóa với 3 tàu cao tốc là Phú Quý Express, 
Supper Đông, Hưng Phát 26 và các tàu 
vận chuyển đang hoạt động là: Bình 
Thuận, Phú Quý, Quê Hương... Giao 
thông đường biển từ đất liền ra đảo được 
cải thiện, du khách khắp nơi trong tỉnh, cả 
nước và khách quốc tế đến đảo ngày một 
đông để công tác, nghiên cứu lịch sử và 
ngắm cảnh thiên nhiên. Đây là cầu nối 
quan trọng góp phần đưa Phú Quý gần 
hơn với đất liền, tạo điều kiện thúc đẩy kinh 
tế, du lịch phát triển. 

Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn.- 
2019 (ngày 23 tháng 1)
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PHÚ QUÝ “ĐỔI ĐỜI” 

hững ngày cận Tết Nguyên đán 

Kỷ Hợi 2019, người dân huyện 

đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) 

liên tiếp đón nhận nhiều tin vui. 

 
Du khách lên tàu cao tốc hiện đại ra đảo Phú 

Quý du lịch 

Ngay khi UBND tỉnh Bình Thuận chính 

thức công bố quyết định phê duyệt quy 

hoạch Khu du lịch Phú Quý đến năm 

2030 thì chiếc tàu cao tốc thứ 3, tuyến 

Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại, chính 

thức đi vào hoạt động, đã tạo luồng gió 

mới, tiếp thêm sức bật cho hòn đảo giữa 

trùng khơi. Nhiều du khách khi đặt chân 

đến huyện đảo xinh đẹp này đã phải thốt 

lên: “Phú Quý thật sự đã đổi đời!”. 

Đảo xa như gần lại 

Những ngày cận tết, tại cảng Phan 

Thiết (tỉnh Bình Thuận), tôi quyết định 

mua chiếc vé tàu cao tốc Phú Quý 

Express vừa được hạ thủy để cùng với 

hơn 300 hành khách khác ra đảo Phú 

Quý. Trên chiếc giường nệm êm ái, máy 

điều hòa mát rượi, nhiều người tưởng 

như mình đang nằm trên một con tàu 5 

sao nào đó. Mặc cho những đợt sóng dữ 

dội đang chồm lên bên ngoài mạn tàu, 

con tàu vẫn lướt đi êm ả, hành khách 

nhanh chóng đi vào giấc ngủ một cách 

thư thái. Bất chợt, tiếng loa thông báo 

trên tàu vang lên: “Tàu sắp cập cảng Phú 

Quý, hành khách chuẩn bị hành lý để lên 

đảo”. Lúc này, nhiều người tỉnh giấc, ngơ 

ngác hỏi nhau: “Tới nơi rồi à? Sao nhanh 

thế?”. Lật đồng hồ ra xem, một vài người 

còn chưa dám tin khi chỉ mất hơn 3 giờ 

đồng hồ, con tàu đã vượt biển hơn 56 hải 

lý để cập cảng Phú Quý. 

Vừa đặt chân lên đảo, tôi mướn xe 

máy của những người làm dịch vụ cho 

thuê xe ngay bến cảng với giá 100.000 

đồng/ngày để tự mình khám phá hòn đảo 

này. Tiếp tôi, ông Nguyễn Văn Linh, 

Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính huyện 

Phú Quý, niềm nở cho biết, đảo có diện 

tích tự nhiên khoảng 17km², dân số trên 

27.000 người sinh sống ở 3 xã Long Hải, 

Ngũ Phụng và Tam Thanh. Trước đây, 

điều kiện cuộc sống của người dân 

huyện đảo gặp rất nhiều khó khăn. Tuy 

nhiên, những năm gần đây, với sự phát 

triển về mọi mặt, đảo đã thay đổi rõ rệt. 

Hơn 30 năm có mặt trên huyện đảo để 

cứu người, bác sĩ Bùi Đình Lĩnh, nguyên 

Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y 

huyện đảo Phú Quý, còn nhớ như in 

những ngày đầu đặt chân lên đảo: “Ngày 

ấy, cuộc sống của dân đảo vô cùng khó 

khăn, nguồn nước ngọt khan hiếm, 

không điện, đường sá và các cơ sở vật 

chất khác được xây dựng rất tạm bợ. Khi 

ấy, để vào đất liền người dân phải chờ 

cả tuần, có khi nửa tháng mới có thuyền 

đi, mỗi lần đi phải lênh đênh trên biển cả 

ngày trời mới tới nơi. Vậy nên, không chỉ 

các bác sĩ mà còn nhiều người ở các 

ngành nghề khác không ai đủ kiên nhẫn, 

chịu khổ để bám đảo”. 

Từ năm 2014, Phú Quý bắt đầu được 

cung cấp điện 24/24 giờ,  kinh tế huyện 

đảo bắt đầu phát triển mạnh, nhất là lĩnh 

vực đánh bắt và chế biến hải sản xa bờ. 

Tiếp đó, từ năm 2015 đến nay, người 

dân huyện đảo liên tiếp đón nhận 3 con 

N 
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tàu trung và cao tốc hiện đại, thay thế cho 

những tàu vận tải lạc hậu. Thời gian từ 

đảo về đất liền và ngược lại được rút 

ngắn từ 7-8 giờ xuống chỉ còn gần 3 giờ. 

Khi khoảng cách được rút ngắn, du 

khách bắt đầu chú ý đến vùng đất xinh 

đẹp này. Thế rồi, những người dân chân 

chất nơi đảo xa bỗng chốc trở thành 

những hướng dẫn viên du lịch chuyên 

nghiệp, những chủ nhà hàng, khách sạn 

với đầy đủ các dịch vụ tiện nghi không 

thua kém gì so với đất liền. 

Du lịch cất cánh 

Được sự giới thiệu của UBND huyện 

Phú Quý, tôi tìm đến gặp ông Dương Văn 

Vĩ, một trong những người tiên phong 

kinh doanh du lịch trên huyện đảo. Vẻ 

chân chất, hiền hậu của một ngư dân 

“chính hiệu” không giống vẻ giám đốc 

của một khu du lịch sinh thái có tiếng ở 

đảo. Ông Vĩ thổ lộ: “Cách đây chừng 10 

năm, tôi vốn là một ngư dân. Rồi một lần 

có dịp vào đất liền đi chơi, tôi nhận thấy 

nơi mình sống cảnh đẹp không thua kém 

bất kỳ nơi nào nhưng lại chưa được khai 

thác. Về lại đảo, tôi mạnh dạn lên ý 

tưởng và nhanh chóng được chính 

quyền địa phương ủng hộ”. Thế nhưng, 

dù đã có nhiều cố gắng, nhưng việc kinh 

doanh của ông Vĩ gặp rất nhiều khó khăn 

do phương tiện ra vào đảo chưa phát 

triển. “Mãi đến những năm 2014 - 2015, 

sự xuất hiện của con tàu trung tốc đầu 

tiên đã thực sự tạo điều kiện thuận lợi để 

du lịch Phú Quý đi lên”, ông Vĩ chia sẻ. 

Cũng kể từ đó, đảo Phú Quý như có 

một “luồng gió mới” thổi về. Khắp nơi trên 

đảo, người người đua nhau xây nhà 

nghỉ, khách sạn, nhà hàng, quán ăn… để 

phục vụ lượng du khách trong và ngoài 

nước. Nhiều bạn trẻ nhận thấy cơ hội 

này đã mạnh dạn đưa những mô hình du 

lịch mới lạ vào phục vụ như: dịch vụ lưu 

trú homestay, các tour khám phá đảo, lặn 

ngắm san hô, trải nghiệm một ngày làm 

ngư dân. Cứ thế, hòn đảo nhỏ nghèo 

nàn, lạc hậu ngày nào nay nhộn nhịp, sôi 

động không thua kém gì so với bất kỳ nơi 

nào trên đất liền. 

Trước sức hút du lịch ở huyện đảo 

ngày càng cao, một số công ty, đơn vị 

liên tiếp đầu tư và đưa vào sử dụng tàu 

cao tốc hiện đại. Chẳng vậy mà trong 

năm 2018, huyện đảo đã đón gần 20.000 

lượt khách trong và ngoài nước đến 

tham quan, lưu trú. Theo UBND huyện 

Phú Quý, năm 2018, huyện đảo đều 

hoàn thành tất cả các tiêu chí về kinh tế, 

xã hội. Đặc biệt, trong lĩnh vực phát triển 

du lịch, lượng du khách ngày càng tăng 

lên, các dịch vụ phát triển nhanh chóng, 

cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người 

dân. 

Ngồi trên những chiếc bè nổi trên biển 

của những người dân huyện đảo, tôi 

chợt nhớ đến sự kiện UBND tỉnh Bình 

Thuận vừa công bố quyết định phê duyệt 

quy hoạch Khu du lịch Phú Quý đến năm 

2030. Theo quy hoạch, khu du lịch sẽ 

khai thác hiệu quả các thế mạnh về tài 

nguyên sinh thái biển, yếu tố văn hóa và 

con người để xây dựng thương hiệu đặc 

trưng cho huyện đảo. Với những gì Phú 

Quý đã và đang có, việc đặt mục tiêu đến 

năm 2025 đưa Phú Quý cơ bản trở thành 

khu du lịch trọng điểm của Bình Thuận, 

phát huy tiềm năng lợi thế về du lịch nghỉ 

dưỡng biển đảo gắn với di sản, tìm hiểu 

văn hóa biển, ẩm thực biển sẽ chỉ còn là 

vấn đề thời gian. 

Nguyễn Tiến // 

http://www.sggp.org.vn.- 2019 

 (ngày 21 tháng 1)
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YÊU CẦU LẬP THỦ TỤC ĐẦU TƯ DU LỊCH SUỐI TIÊN

ới đây, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã có văn bản đồng ý 
Công ty cổ phần Đầu tư 

Green Dragon tiếp tục khảo sát, lập 
thủ tục đầu tư khu du lịch Suối Tiên 
(thuộc xã Thiện Nghiệp và phường 
Hàm Tiến, TP Phan Thiết).  

Thời gian để khảo sát, lập thủ tục 
đầu tư là 6 tháng. Đồng thời, buộc 
công ty này phải ngưng các hoạt động 
xây dựng tại điểm du lịch Suối Tiên, 
tháo dỡ các ki-ốt, nền gạch và đảm 
bảo vệ sinh môi trường. 

 

Ảnh: VTV 

Dưới sự giám sát của Thanh tra Sở 
Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình 
Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư 
Green Dragon đã thực hiện nghiêm 
việc tháo dỡ các ki ốt dựng tạm ven 
hai bên bờ suối và một số hạng mục 

ảnh hưởng đến dòng chảy của Suối 
Tiên.  

Trước đó, Công ty Green Dragon 
có văn bản xin phép đầu tư xây dựng 
tạm một số hạng mục công trình tại 
Suối Tiên để giữ gìn cảnh quan thiên 
nhiên, đảm bảo vệ sinh môi trường, 
thu hút du khách đến tham quan. 
UBND TP Phan Thiết đã đồng ý cho 
công ty khảo sát, xây dựng đề án, 
trình các cơ quan có thẩm quyền xem 
xét, phê duyệt để thực hiện. Tuy 
nhiên, trong khi ngành chức năng tỉnh 
Bình Thuận chưa thông qua đề án thì 
công ty này lại tự ý tổ chức xây dựng 
hàng quán và một số công trình trái 
phép rồi bán vé tham quan. 

Dòng suối Tiên chảy qua địa bàn xã 
Thiện Nghiệp và phường Hàm Tiến, 
thành phố Phan Thiết trước khi đổ ra 
biển. Đây là điểm tham quan không 
thể thiếu trong các tour du lịch dành 
cho khách nội địa cũng như quốc tế. 
Bất kỳ sách hướng dẫn du lịch nào về 
Bình Thuận cũng đều nhắc đến suối 
Tiên. Hiện nay, mỗi ngày, có hàng 
trăm lượt du khách đến với điểm du 
lịch Suối Tiên. 

Thủy Bích // http://toquoc.vn.- 
2019 (ngày 5 tháng 1) 

 
 
 
 

M 
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