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ỦY BAN KINH TẾ QUỐC HỘI 'THÚC' TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CAO TỐC PHAN THIẾT 

- DẦU GIÂY .............................................................................................................................................27 

VỀ 'THỦ PHỦ' THANH LONG XUẤT NGOẠI ......................................................................................28 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC ................................................................................................ 30 

CÔ GIÁO XÂY NHÀ CHO HỌC TRÒ NGHÈO ......................................................................................30 

CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG GIAN ẨM THỰC - ĐẶC SẢN BÌNH THUẬN NĂM 2019 VỚI CHỦ ĐỀ 

"MÓN NGON BÌNH THUẬN" DIỄN RA TỪ NGÀY 18 ĐẾN 21-10 TẠI QUẢNG TRƯỜNG NGUYỄN 

TẤT THÀNH, TP PHAN THIẾT. .............................................................................................................31 

ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI VĂN HÓA DU LỊCH DINH THẦY THÍM ..............................................................33 

GIỮ NGHỀ BẰNG “DUYÊN NỢ” ...........................................................................................................34 

KẾT QUẢ CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT “SẮC MÀU BÌNH THUẬN” LẦN THỨ VII NĂM 2019 36 

KHAI MẠC KHÔNG GIAN ẨM THỰC, ĐẶC SẢN BÌNH THUẬN 2019 .............................................38 

GẦN 2 TẤN VỎ CHAI LỌ, BAO BÌ THUỐC BVTV ĐƯỢC THU GOM VÀ TIÊU HỦY AN TOÀN ..38 

GIÁO VIÊN DẠY LỚP MỘT, NỖI VẤT VẢ KHÓ NÓI THÀNH LỜI ...................................................39 

GIÁO VIÊN TỈNH BÌNH THUẬN SẮP ĐƯỢC NHẬN TIỀN HỖ TRỢ GIÁO DỤC NGƯỜI KHUYẾT 

TẬT ...........................................................................................................................................................41 

KHƠI DẬY NIỀM TIN CHO NGƯỜI LẦM LỖI .....................................................................................42 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 10 năm 2019                           __             -2- 
 

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

NÂNG CAO KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN .......................................................................45 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT ........................................................................... 46 

AN TOÀN ĐIỆN CHO SẢN XUẤT THANH LONG TRÁI VỤ ..............................................................46 

BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT GIA TĂNG, DIỄN BIẾN PHỨC TẠP ........................................................47 

BẾP ĂN ĐẶC BIỆT ..................................................................................................................................48 

BÌNH THUẬN SẴN SÀNG ỨNG PHÓ BÃO SỐ 5 ..................................................................................49 

BÌNH THUẬN SẼ CÓ HỒ CHỨA NƯỚC 51,2 TRIỆU M³ ĐỂ CHỮA KHÁT .......................................51 

CỬ TRI BÌNH THUẬN KIẾN NGHỊ QUẢN LÝ VIỆC XÂY NHÀ NUÔI CHIM YẾN .........................52 

CỨU TÀU CÁ VÀ NGƯ DÂN BỊ NẠN TRÊN VÙNG BIỂN BÌNH THUẬN ........................................53 

GIÁ CON DÔNG TẠI BÌNH THUẬN TĂNG CAO, CUNG KHÔNG ĐỦ CẦU ....................................53 

HƯỞNG ỨNG, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO VÌ NGƯỜI NGHÈO ......................................................54 

KHÁM PHÁ LÀNG CHÀI CHỈ DÙNG THUYỀN THÚNG ĐỂ RA KHƠI ............................................56 

NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN TRAO TẶNG NHÀ CHO GIA ĐÌNH CỰU CHIẾN BINH HỎA TUYẾN ...58 

SINH VẬT 'NGOÀI HÀNH TINH' CÓ THỂ VỪA XUẤT HIỆN Ở PHÚ QUÝ - BẠCH TUỘC CHĂN CÓ 

GÌ ĐẶC BIỆT? ..........................................................................................................................................59 

VÙNG QUÊ BÌNH THUẬN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN SAU 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 ...................................................................................................................................................................60 

BAN CHQS THÀNH PHỐ PHAN THIẾT SINH HOẠT NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2019 ....................62 

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG PHÒNG NGỪA DI CƯ 

TRÁI PHÉP ...............................................................................................................................................64 

CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG BIỂN HIỆU QUẢNG CÁO CHỈ BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI ..........65 

CHỈ 1 DỰ ÁN BĐS ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH ..............................................................................65 

GIÁM SÁT ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU ................................67 

NỮ SINH LỚP 11 BẮT TÊN CƯỚP CÓ 4 TIỀN ÁN ...............................................................................68 

RA MẮT MÔ HÌNH ‘ĐỘI XUNG KÍCH THỊ XÃ LA GI’ TIỀN THÂN LÀ MỘT ĐỘI HIỆP SĨ ............69 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ BÌNH THUẬN VƯỢT CHỈ TIÊU NHIỀU NĂM LIÊN TỤC .........................69 

IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN .............................. 71 

ĐỘC ĐÁO CHIẾC XE ĐỘ 3 BÁNH MINI NHỎ NHẤT VIỆT NAM CỦA THỢ BÌNH THUẬN ..........71 

NGƯ DÂN TRÚNG MÙA CÁ CƠM MỒM .............................................................................................73 

NÔNG DÂN LÀM MỨT, RƯỢU VANG THANH LONG ĐỂ XUẤT KHẨU ........................................73 

PHONG PHÚ MÓN NGON TẠI HỘI THI ĐẦU BẾP GIỎI BÌNH THUẬN ...........................................75 

V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ ................................................................................... 77 

BÌNH THUẬN CHUNG TAY VÌ SỰ AN TOÀN CHO NHÂN DÂN VÀ DU KHÁCH ..........................77 

BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH .............................78 

BÌNH THUẬN TÔN VINH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU VỀ DU LỊCH 2019 ....................79 

KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC KHI TẮM BIỂN ........................................................80 

KỶ NIỆM 24 NĂM NGÀY DU LỊCH BÌNH THUẬN .............................................................................81 

NAM GROUP HỢP TÁC VỚI DKRA VIETNAM PHÂN PHỐI DỰ ÁN THANH LONG BAY ............82 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH NHỜ TĂNG GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG ...............................83 

THI TÌM Ý TƯỞNG THIẾT KẾ 1/500 CHO DỰ ÁN VENUS MŨI NÉ ..................................................85 

TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT SẮC MÀU BÌNH THUẬN 2019 .....................................................87 

VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO ........................................... 88 

 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 10 năm 2019                           __             -3- 
 

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

I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH BÌNH THUẬN TUYÊN TRUYỀN BẢO ĐẢM 
AN NINH, AN TOÀN CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ 

áng 09/10, tại UBND phường Mũi Né, 
Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận 
phối hợp cùng Tổng Công ty thăm dò 

khai thác dầu khí tổ chức Hội nghị tuyên 
truyền đảm bảo an ninh, an toàn các công 
trình dầu khí và phòng chống tàu cá, ngư 
dân trong tỉnh vi phạm vùng biển các nước 
để khai thác hải sản trái phép cho gần 200 
đại biểu là các thuyền trưởng, chủ phương 
tiện khai thác đánh bắt xa bờ trên địa bàn 
phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận. 

 
Cán bộ Đồn Biên phòng Mũi Né, BĐBP Bình Thuận 
trao đổi với ngư dân về tọa độ, phạm vi, khoảng cách 
vùng an toàn của các công trình dầu khí trên biển. 

Các đại biểu đã được đại diện Tổng Công 
ty thăm dò khai thác dầu khí giới thiệu về vị 
trí các công trình dầu khí trên biển; các mỏ 
dầu khí gần bờ biển tỉnh Bình Thuận và Bà 
Rịa - Vũng Tàu; quy định của pháp luật về 

vùng an toàn các công trình dầu khí; rủi ro, 
tai nạn, sự cố có thể xảy khi tàu cá, ngư dân 
vi phạm vùng an toàn công trình dầu khí; quy 
định của pháp luật về việc xử lý các trường 
hợp vi phạm; các vụ vi phạm của tàu cá Bình 
Thuận trong thời gian gần đây… 

Lãnh đạo các đơn vị tặng xe đạp cho các em học sinh 
nghèo hiếu học. 

BĐBP tỉnh Bình Thuận cùng Tổng Công 
ty thăm dò khai thác dầu khí tặng 20 chiếc 
xe đạp cho các em học sinh vượt khó học 
giỏi trên địa bàn phường Mũi Né. 

Trung Thành // 
https://baoquankhu7.vn.- 2019  

(ngày 9 tháng 10) 

https://baoquankhu7.vn/bo-doi-bien-
phong-tinh-binh-thuan-tuyen-truyen-bao-
dam-an-ninh-an-toan-cac-cong-trinh-dau-
khi--841065118-0015113s34010gs 

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

GIỮ VỮNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, CHUNG TAY 
XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG 

rong hai ngày 16 - 17/10, Đại hội đại 
biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình 
Thuận lần thứ III năm 2019 đã diễn ra 

với sự tham gia của hơn 250 đại biểu, đại 
diện cho hơn 100.000 người của 34 dân tộc 
thiểu số trong tỉnh.  

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Sơn Hải 
- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân 
tộc biểu dương những cố gắng vươn lên, 
những đóng góp quan trọng của đồng bào 
dân tộc cho sự phát triển chung của tỉnh. 

S 

T 

https://baoquankhu7.vn/bo-doi-bien-phong-tinh-binh-thuan-tuyen-truyen-bao-dam-an-ninh-an-toan-cac-cong-trinh-dau-khi--841065118-0015113s34010gs
https://baoquankhu7.vn/bo-doi-bien-phong-tinh-binh-thuan-tuyen-truyen-bao-dam-an-ninh-an-toan-cac-cong-trinh-dau-khi--841065118-0015113s34010gs
https://baoquankhu7.vn/bo-doi-bien-phong-tinh-binh-thuan-tuyen-truyen-bao-dam-an-ninh-an-toan-cac-cong-trinh-dau-khi--841065118-0015113s34010gs
https://baoquankhu7.vn/bo-doi-bien-phong-tinh-binh-thuan-tuyen-truyen-bao-dam-an-ninh-an-toan-cac-cong-trinh-dau-khi--841065118-0015113s34010gs
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Thứ trưởng mong muốn Bình Thuận sẽ 
có những bước phát triển đột phá, tiếp tục 
phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi 
đua lao động sản xuất, tương trợ giúp đỡ 
nhau vượt qua khó khăn thách thức, xây 
dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số của 
tỉnh giàu về kinh tế, đậm đà bản sắc dân tộc, 
giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần xây 
dựng và phát triển đất nước. 

 
Trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban 
Dân tộc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.  

Bình Thuận tiếp tục làm tốt công tác dân 
tộc và tổ chức thực hiện tốt các chính sách 
dân tộc trên địa bàn, góp phần giữ vững khối 
đại đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng 
quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Với chủ đề “Đoàn kết, phát huy nội lực, 
hội nhập, phát triển”, giai đoạn 2019 - 2024, 
Đại hội xác định mục tiêu và nhiệm vụ là tiếp 
tục phát huy tối đa nội lực, biến lợi thế, tiềm 
năng thành nguồn lực quan trọng để tự lực 
vươn lên và hội nhập. Tỉnh Bình Thuận đẩy 
mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm 
nghèo bền vững; ưu tiên các nguồn lực đầu 
tư cho phát triển kết nối hệ thống giao thông, 
thủy lợi, nước sinh hoạt… 

ỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm 
phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất, đồng 
thời tiếp tục xem xét, giải quyết đất cho đồng 
bào chưa có đất hoặc thiếu đất sản xuất gắn 
với đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, 
khuyến công, thúc đẩy phát triển sản xuất 
hàng hóa. 

Bình Thuận coi trọng giữ gìn và phát huy 
các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các 
dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế; góp 

phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc… 

Tỉnh phấn đấu đến năm 2024, tỷ lệ hộ 
nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 
bình quân từ 1,5 - 2%/ năm; thu nhập bình 
quân đầu người đạt 35 - 40 triệu 
đồng/người/năm; 98% hộ gia đình được sử 
dụng nước hợp vệ sinh… 

 
Trao tặng bức Trướng cho đồng bào các dân tộc thiểu 
số tỉnh Bình Thuận.  

Những năm qua, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số của Bình Thuận luôn được Đảng và 
Nhà nước quan tâm trên tất cả các lĩnh vực. 
Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; đời 
sống vật chất, tinh thần của đồng bào thiểu 
số ngày càng được cải thiện, nhiều mặt phát 
triển vượt bật so với trước. Đến nay, 100% 
xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường 
ô tô thông suốt đến trung tâm xã; 98% hộ 
dân sử dụng điện lưới quốc gia; 88,3% hộ 
được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh… 

Nhờ thực hiện chính sách hỗ trợ giải 
quyết đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số theo Nghị quyết số 04- NQ/TU của 
Tỉnh ủy, đến nay, toàn tỉnh đã cấp trên 
15.200 ha đất cho hơn 14.200 hộ gia đình. 

Hầu hết diện tích đất đã cấp được bà con 
đưa vào sản xuất, đầu tư phát triển kinh tế. 
Các chương trình, chính sách, dự án về phát 
triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo đã 
phát huy hiệu quả, góp phần giúp bà con 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; cải 
thiện thu nhập. 

Các địa phương vùng dân tộc thiểu số đã 
xây dựng được nhiều mô hình phát triển sản 
xuất, đa dạng hóa sinh kế mang lại hiệu quả 
kinh tế cao. Đến cuối tháng 12/2018, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số tại Bình Thuận 
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còn 2.327 hộ nghèo, chiếm 28% tổng số hộ 
nghèo toàn tỉnh (giảm 1.900 hộ so với năm 
2016); thu nhập bình quân đầu người là 21 
triệu đồng/người/năm. 

Dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban 
Dân tộc tặng bằng khen cho 5 cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác 
dân tộc. UBND tỉnh Bình Thuận tặng bằng 
khen cho 18 tập thể, 41 cá nhân có thành 
tích xuất sắc phát huy khối Đại đoàn kết toàn 

dân tộc. Đại hội đã bầu 10 đại biểu của tỉnh 
tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu 
số toàn quốc. 

Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn.- 
2019 (ngày 17 tháng 10) 

https://baotintuc.vn/dan-toc-mien-
nui/binh-thuan-giu-vung-khoi-dai-doan-ket-
dan-toc-chung-tay-xay-dung-que-huong-
20191017183501444.htm

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

HỘI LHTN LÀ ĐỊA CHỈ TIN CẬY ĐỒNG HÀNH CÙNG THANH NIÊN 
KHỞI NGHIỆP VÀ HỘI NHẬP 

rong 2 ngày 14 và 15/10, Hội LHTN 
Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 
thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN 

Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VI, nhiệm 
kỳ 2019 - 2024. 

 
215 anh chị cán bộ hội, hội viên tiêu biểu trên các lĩnh 
vực, đại diện cho thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh về 
tham dự Đại hội 

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết 
công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm 
kỳ 2014 - 2019. Trong nhiệm kỳ qua, công 
tác Hội và phong trào thanh niên trên địa bàn 
Tỉnh Bình Thuận có nhiều chuyển biến tích 
cực, thu hút nhiều thanh niên tham gia 
hưởng ứng. Hội LHTN Tỉnh Bình Thuận đã 
tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các 
cuộc vận động lớn do Trung ương Hội LHTN 
Việt Nam phát động. Các cấp Hội trong toàn 
tỉnh đã làm tốt công tác chăm lo cho thanh 
niên và vận dụng tốt các nguồn lực xã hội, 
các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, đồng 
hành cùng tham gia vào công tác thanh niên. 
Các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội 
cộng đồng được đánh giá cao. 

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang 
Thông - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam ghi nhận và biểu 
dương những kết quả mà các cấp Hội LHTN 
và lực lượng thanh niên tỉnh Bình Thuận đã 
đạt được trong 05 năm qua. Đồng thời, hi 
vọng trong thời gian tới Hội LHTN thực hiện 
thành công khẩu hiệu hành động “Thanh 
niên Bình Thuận đoàn kết, sáng tạo, chủ 
động hội nhập, khởi nghiệp xây dựng quê 
hương”. 

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy 
Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận và biểu dương 
những kết quả mà các cấp Hội LHTN và lực 
lượng thanh niên tỉnh đã đạt được trong 5 
năm qua. Đồng thời đề nghị các cấp hội tăng 
cường công tác giáo dục, tư tưởng chính trị, 
bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách 
mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương trong 
hội viên, thanh niên với nhiều hình thức 
phong phú, đa dạng. Tiếp tục làm tốt công 
tác tập hợp thanh niên, chú trọng hỗ trợ 
thanh niên lập nghiệp. Đồng thời, quan tâm 
xây dựng, củng cố tổ chức hội các cấp trong 
tỉnh, nhất là ở cơ sở để tổ chức hội thật sự 
là địa chỉ tin cậy của thanh niên, đồng hành 
cùng thanh niên. 

Trong chương trình Đại hội, các đại biểu 
cũng đã tập trung thảo luận, thẳng thắn nhìn 
nhận những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, từ 
đó đưa ra phương hướng hoạt động trong 
nhiệm kỳ tới với những mô hình, giải pháp 
góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tổ 
chức cơ sở Hội. 

T 

https://baotintuc.vn/dan-toc-mien-nui/binh-thuan-giu-vung-khoi-dai-doan-ket-dan-toc-chung-tay-xay-dung-que-huong-20191017183501444.htm
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Với khẩu hiệu hành động xây dựng thanh 
niên Bình Thuận giàu lòng yêu nước, có 
“Tâm trong, trí sáng, hoài bảo lớn” có lối 
sống lành mạnh, trung thực, nghị lực và 
trách nhiệm; xây dựng Hội LHTN Việt Nam 
các cấp vững mạnh, thích ứng với điều kiện, 
môi trường hoạt động mới, có khả năng tập 
hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi Thanh 
niên, cùng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. 

Ủy ban Hội khóa VI ra mắt tại Đại hội 

Đại hội đã thống nhất hiệp thương chọn 
cử 38 anh chị vào Ủy ban Hội khóa VI 
(khuyết 01 ủy viên); hiệp thương anh Trần 
Sinh Toàn giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN 
Việt Nam tỉnh và 12 đại biểu tham dự Đại hội 
Hội LHTN Việt Nam khóa VIII. Trong phiên 
họp thứ nhất của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 

tỉnh cũng đã hiệp thương 02 anh giữ chức 
vụ Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh. 

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh 
Hùng tặng Đại hội Hội LHTN tỉnh bức 
trướng “Thanh niên Bình Thuận đoàn kết, 
sáng tạo, chủ động hội nhập, khởi nghiệp 
xây dựng quê hương”. Cùng đó, tại Đại hội 
đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội 
LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã trao 
tặng Công trình Biển đảo quê hương trị giá 
30 triệu đồng, Hội Thiện Nguyện Phan Thiết 
tặng 20 căn nhà trị giá 1 tỷ đồng cho Ủy ban 
Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận. 

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt 
Nam và UBND tỉnh Bình Thuận đã khen 
thưởng những tập thể và cá nhân có sự 
đóng góp rất lớn trong công tác Hội và 
phong trào Thanh niên Tỉnh nhiệm kỳ 2014-
2019. 

Quỳnh Trân // 
http://doanthanhnien.vn.- 2019 

 (ngày 16 tháng 10) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-
viet-nam/hoi-lhtn-la-dia-chi-tin-cay-dong-
hanh-cung-thanh-nien-khoi-nghiep-va-hoi-
nhap

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

TỈNH BÌNH THUẬN THÊM MỚI 3 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

áng 4-10, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ 
chức Hội nghị thẩm định Đề án sắp 
xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai 

đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận. 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Ngọc Chỉnh cho biết, số lượng đơn 
vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện của tỉnh là 
10 ĐVHC (gồm 1 thành phố; 1 thị xã và 8 
huyện). Số lượng ĐVHC cấp xã của tỉnh 
Bình Thuận có 127 ĐVHC (gồm 96 xã; 19 
phường và 12 thị trấn). 

Qua rà soát hiện trạng diện tích tự nhiên 
và quy mô dân số của các ĐVHC cấp huyện, 
cấp xã, tỉnh Bình Thuận không có ĐVHC cấp 
huyện, cấp xã chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn 
về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo 
quy định, bắt buộc phải sắp xếp. 

Tỉnh Bình Thuận đề nghị giữ nguyên hiện 
trạng 10 ĐVHC cấp huyện ổn định từ năm 
2005 đến nay, phù hợp với yêu cầu quản lý 
của địa phương. Tuy nhiên, tỉnh Bình Thuận 
đề xuất sáp nhập theo diện khuyến khích 6 
ĐVHC cấp xã (5 xã và 1 thị trấn) để thành 
lập 3 ĐVHC cấp xã mới.  

Quang cảnh hội nghị sáng nay. Ảnh: THANH TUẤN 

S 
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Cụ thể, sáp nhập thị trấn Phan Rí Cửa và 
xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong để thành lập 
thị trấn Phan Rí Cửa; sáp nhập xã Măng Tố 
và xã Đức Tân, huyện Tánh Linh để thành 
lập xã Măng Tố; sáp nhập xã Đức Chính và 
xã Nam Chính, huyện Đức Linh để thành lập 
xã Nam Chính.  

Như vậy, sau khi sắp xếp, toàn tỉnh Bình 
Thuận sẽ giảm 3 ĐVHC cấp xã, gồm: xã Hòa 
Phú, huyện Tuy Phong; xã Đức Tân, huyện 
Tánh Linh; xã Đức Chính, huyện Đức Linh. 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Ngọc Chỉnh cũng cho biết, sau khi 
sắp xếp, các ĐVHC mới sẽ củng cố kiện 
toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị 
theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương và điều lệ của các tổ chức Đảng, 
đoàn thể chính trị - xã hội. 

Đối với cán bộ, công chức và người hoạt 
động không chuyên trách cấp xã của ĐVHC 
mới, Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo 
UBND các huyện xây dựng phương án sắp 
xếp, bố trí theo thẩm quyền. Các thôn, khu 
phố được giữ nguyên hiện trạng từ các 
ĐVHC cũ nên số lượng, chức danh người 
hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu 
phố được bố trí lại theo hiện trạng và theo 
quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Tỉnh Bình Thuận dự kiến phương án sắp 
xếp đối với cán bộ (28 người), dự kiến bố trí 
công tác ở các cơ quan, đơn vị cấp huyện: 
8 người; bố trí công tác ở các xã, thị trấn 
khác: 1 người; nghỉ hưu: 2 người; giải quyết 
chế độ: 12 người; tiếp tục bố trí chờ giải 
quyết theo lộ trình: 5 người… 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Ngọc Chỉnh cũng khẳng định, sắp 
xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã là chủ 

trương đúng Đảng và Nhà nước nhằm tổ 
chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp, bảo 
đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành 
chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần 
phát huy mọi nguồn lực để thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống 
Nhân dân.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê 
Tuấn Phong cho biết, ngay khi có chủ 
trương về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã, 
tỉnh làm công tác tuyên truyền rất tốt, vì vậy, 
ý kiến thống nhất của cử tri và HĐND các 
cấp rất cao. 

Về phương án giải quyết chế độ đối cán 
bộ, công chức, viên chức dôi dư, phương án 
sử dụng công sản, tỉnh Bình Thuận tiếp thu 
và hoàn thiện ngay sau cuộc họp để đảm 
bảo thời gian trình Chính phủ, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội. Lãnh đạo tỉnh này 
cũng cho hay, sẽ tiến hành thực hiện sắp 
xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp xã ngay sau 
khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội ban hành có hiệu lực. 

Trong khi đó, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn 
đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉnh sửa, 
bổ sung, giải trình theo yêu cầu. Giải quyết 
chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 
chức cấp xã, người hoạt động không chuyên 
trách ở xã, thôn dôi dư ngay trong năm 
2019. Hội đồng thẩm định thống nhất thông 
qua Đề án của tỉnh Bình Thuận. 

Gia Khánh // 
https://www.sggp.org.vn.- 2019 

 (ngày 4 tháng 10) 

https://www.sggp.org.vn/tinh-binh-thuan-
them-moi-3-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-
620621.html 

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

LỮ ĐOÀN 681 THAM GIA HỘI THI 4 CHUYÊN NGÀNH 
HẬU CẦN NĂM 2019 

gày 10 tháng 10, tại Tp. Phan Thiết, 
Bình Thuận, Lữ đoàn 681, Vùng 2 
Hải quân tổ chức Hội thi 4 chuyên 

ngành Hậu cần năm 2019. 

Hội thi  các chuyên ngành Hậu cần Lữ 
đoàn 681 năm 2019 gồm 4 chuyên ngành: 
Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt; 
Đơn vị quân y 5 tốt; Đơn vị quản lý xử dụng 
xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; Đơn 

N 
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vị xây dựng và quản lý doanh trại chính qui, 
xanh, sạch, đẹp 

 
Thực hành mắc tăng võng. 

 
Thực hành sắp xếp quân tư trang cá nhân vào ba lô 

Các đội thi xử lý tốt các tình huống của ban 
tổ chức đặt ra. Triển khai nơi trú ẩn dã chiến 
có đầy đủ công sự, lều bạt, tăng võng, bếp 
Hoàng Cầm và thực hành nấu ăn tại chỗ 
đúng qui định. Lực lượng Quân y cấp cứu 
thương binh kịp thời, nhuần nhuyễn, đúng 

nguyên tắc; Lực lượng chuyên ngành xăng 
dầu đã thể hiện tốt các nguyên tắc quản lý, 
sử dụng bảo đảm xăng dầu chính qui, an 
toàn, tiết kiệm… 

 
Thực hành đào bếp Hoàng Cầm    

Hội thi nhằm đánh giá kết quả công tác 
bảo đảm, xây dựng chính qui Hậu cần; tổ 
chức có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành 
Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, 
qua đó nâng cao trình độ của đội ngũ cán 
bộ, nhân viên Hậu cần của đơn vị, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo và thềm lục địa của Tổ quốc trong tình 
hình mới. 

Xuân Nguyên // 
https://baoquankhu7.vn.- 2019 

 (ngày 11 tháng 10) 

https://baoquankhu7.vn/lu-doan-681-
tham-gia-hoi-thi-4-chuyen-nganh-hau-can-
nam-2019-615188024-0015142s34010gs 

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

LỮ ĐOÀN 681 TỔNG KẾT THỰC HIỆN NỘI DUNG ĐỘT PHÁ VÀ XÂY DỰNG 
MÔ HÌNH TRONG HOẠT ĐỘNG CTĐ, CTCT 

gày 08 tháng 10, tại Tp. Phan Thiết, 
Bình Thuận, Lữ đoàn 681, Vùng 2 
Hải quân tổng kết thực hiện nội dung 

đột phá và xây dựng mô hình trong hoạt 
động CTĐ, CTCT năm 2019. 

Năm 2019, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cấp 
ủy, chi bộ các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, 
chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả trong thực hiện 
nội dung“Một tập trung, 3 đột phá” của Quân 
chủng và “3 thực chất” trong công tác giáo 
dục chính trị. 

Đặc biệt triển khai có hiểu quả mô hình 
đánh giá, nhận xét cán bộ hàng tháng theo 

tinh thần Nghị quyết số 26 của BCH Trung 
ương về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ 
các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm 
chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; 
Duy trì nền nếp chất lượng sinh hoạt Đảng; 
thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ 
và các qui chế, qui định của Đảng; nêu cao 
trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu 
của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên 
trong toàn đơn vị. Lữ đoàn luôn ổn định về 
chính trị; đoàn kết, thống nhất, dân chủ tốt, 
kỷ luật nghiêm minh, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ trọng tâm và các nhiệm vụ trên giao. 

N 
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Quang cảnh hội nghị. 

Đại tá Lê Văn Trung, Phó Chủ nhiệm 
Chính trị Vùng 2 đánh giá cao kết quả triển 
khai thực hiện nội dung đột phá và xây dựng 

mô hình hoạt động CTĐ, CTCT năm 2019 
của đơn vị, đồng thời yêu cầu  Đảng ủy, chỉ 
huy Lữ đoàn, cơ quan chính trị tiếp tục tăng 
cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng 
dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh thường xuyên, kịp 
thời các khâu yếu, mặt yếu trong quá trình 
triển khai thực hiện các nội dung đột phát. 
Phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu 
cơ quan, đơn vị trong nắm, quản lý, đánh 
giá, nhận xét cán bộ, làm tiền đề, cơ sở nâng 
cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, 
nhất là các bộ chủ trì các cấp đủ năng lực, 
uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.        

 
Xuân Nguyên // 

https://baoquankhu7.vn.- 2019 
 (ngày 9 tháng 10) 

https://baoquankhu7.vn/lu-doan-681-
tong-ket-thuc-hien-noi-dung-dot-pha-va-
xay-dung-mo-hinh-trong-hoat-dong-ctd-ctct-
1408952616-0015102s34410gs 

 

 

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

TUYÊN TUYỀN BẢO ĐẢM AN NINH CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ 
VÀ PHÒNG CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN TRÁI PHÉP 

gày 9-10, tại UBND phường Mũi Né, 
BĐBP Bình Thuận phối hợp với Tổng 
Công ty thăm dò khai thác dầu khí tổ 

chức Hội nghị Tuyên truyền đảm bảo an 
ninh, an toàn các công trình dầu khí và 
phòng chống tàu cá, ngư dân trong tỉnh vi 
phạm vùng biển các nước khai thác hải sản 
cho gần 200 đại biểu là các thuyền trưởng, 
chủ phương tiện khai thác đánh bắt xa bờ 
trên địa bàn phường Mũi Né, TP Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện 
Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí 
giới thiệu về vị trí các công trình dầu khí trên 
biển; các mỏ dầu khí gần bờ biển tỉnh Bình 
Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu; quy định của 
pháp luật về vùng an toàn các công trình dầu 
khí; rủi ro, tai nạn, sự cố có thể xảy khi tàu 
cá, ngư dân vi phạm vùng an toàn công trình 
dầu khí; quy định của pháp luật về việc xử lý 

các trường hợp vi phạm; các vụ vi phạm của 
tàu cá Bình Thuận trong thời gian gần đây… 

 
Cán bộ Đồn Biên phòng Mũi Né, BĐBP Bình Thuận 
tuyên truyền cho ngư dân về vùng an toàn của các 
công trình dầu khí trên biển. Ảnh: Trung Thành 

Cũng tại hội nghị, đại diện BĐBP Bình 
Thuận đã thông tin đến bà con ngư dân về 
tình hình tàu cá ngư dân trong tỉnh vi phạm 
vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản; 
các quy định của pháp luật Việt Nam, các 
nước tiếp giáp và chế tài xử lý đối với hành 

N 
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vi khai thác hải sản bất hợp pháp; sự quyết 
tâm cũng như công tác triển khai của Tỉnh 
ủy, UBND, BĐBP Bình Thuận và các địa 
phương nhằm hạn chế, chấm dứt tình trạng 
tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước 
ngoài để khai thác hải sản… 

 
Lãnh đạo các đơn vị trao tặng xe đạp cho các em học 
sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Trung Thành 

Tại hội nghị, Ban Tổ chức cũng đã giải 
đáp nhiều thắc mắc của bà con ngư dân về 

các vấn đề có liên quan đến công tác đảm 
bảo an toàn dầu khí, khoảng cách an toàn 
và vùng an toàn đối với các công trình dầu 
khí; công tác triển khai phòng chống khai 
thác hải sản bất hợp pháp, vai trò của bà con 
ngư dân trong việc gỡ bỏ thẻ vàng EC. 

Dịp này, BĐBP Bình Thuận cùng Tổng 
Công ty thăm dò và khai thác dầu khí đã trao 
tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh 
vượt khó học giỏi trên địa bàn phường Mũi 
Né. 

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

 (ngày 10 tháng 10) 

http://www.bienphong.com.vn/tuyen-
tuyen-bao-dam-an-ninh-cong-trinh-dau-khi-
va-phong-chong-khai-thac-hai-san-trai-
phep/ 

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

3 NHÀ ĐẦU TƯ MUA HẾT HƠN 4 TRIỆU CỔ PHẦN CỦA 
CTCP PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH 

gày 28/10/2019, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam đã bán đấu giá thoái vốn số 
cổ phần sở hữu tại CTCP Phong điện 

Thuận Bình, số lượng 4.075.000 cổ phần 
(40,75 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 
25% vốn điều lệ tại công ty với mức giá khởi 
điểm 17.940 đồng/cổ phần. 

 
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: M.P) 

CTCP Phong điện Thuận Bình 
(EVNTBW) được thành lập năm 2009 với số 
vốn điều lệ 240 tỷ đồng để thực hiện đầu tư 
xây dựng và quản lý vận hành các dự án 
điện gió tại các tỉnh duyên hải miền Trung và 
Tây Nguyên. Vốn điều lệ hiện nay của 
EVNTBW là 240 tỷ đồng, công ty chưa tăng 
vốn điều lệ lần nào. 

Cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở 
lên gồm: EVN (nắm giữ 25%), CTCP Cơ 
Điện Lạnh (25%), CTCP Thủy điện Đa Nhim 
– Thuận Hàm – Đa Mi (20%), CTCP Thủy 
điện Thác Mơ (20%) và CTCP tư vấn xây 
dựng Điện 3 (10%). 

Sản phẩm dịch vụ chủ yếu của EVNTBW 
là sản xuất, truyền tải và phân phối điện. 
Doanh thu của công ty chủ yếu đến từ tiền 
bán điện của Nhà máy điện gió Phú Lạc (giai 
đoạn I). Dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc 
(giai đoạn 1) hoạt động từ tháng 9/2016 với 
công suất 24MW, đồng thời công ty đang 
nghiên cứu và triển khai một số dự án điện 
gió và điện mặt trời tại các tỉnh Bình Thuận, 
Ninh Thuận, Gia Lai, Đăk Lăk với tổng công 
suất lắp đặt dự kiến trên 1000 MW trong đó 
công suất lắp điện gió khoảng 510MW và 
mặt trời khoảng 570MW. 

Hiện tại EVNTBW quản lý và sử dụng 1 
khu đất có tổng diện tích 70.000,5 m2 tại 
thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, 
tỉnh Bình Thuận. Khu đất là đất được Nhà 
nước giao có thu tiền sử dụng đất và được 
trả tiền một lần. 

N 
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Phiên đấu giá có 1 nhà đầu tư tổ chức và 
2 nhà đầu tư cá nhân tham dự với khối 
lượng cổ phần đăng ký mua đạt 4.225.100 
cổ phần, gấp 1,04 lần khối lượng cổ phần 
chào bán. Mức giá đặt mua cao nhất đạt 
18.100 đồng/cổ phần, mức giá đặt mua thấp 
nhất là 17.940 đồng/cổ phần. 

Kết quả sau phiên đấu giá, Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam đã bán hết toàn bộ 4.075.000 
cổ phần (100% khối lượng chào bán) cho 3 
nhà đầu tư gồm 1 nhà đầu tư tổ chức và 2 

nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công 
bình quân 17.946 đồng/cổ phần, cao hơn 6 
đồng/1 cổ phần so với mức giá khởi điểm. 
Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 73,1 
tỷ đồng./. 

M.P // http://dangcongsan.vn.- 2019 
(ngày 28 tháng 10) 

http://dangcongsan.vn/tai-chinh-va-
chung-khoan/3-nha-dau-tu-mua-het-hon-4-
trieu-co-phan-cua-ctcp-phong-dien-thuan-
binh-540774.html

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

BA NHÀ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ MUA HƠN 4 TRIỆU CỔ PHẦN 
PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH DO EVN CHÀO BÁN  

heo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội, có 1 nhà đầu tư tổ chức 
và 2 cá nhân đăng ký mua cổ phần của 

Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình do 
EVN đấu giá. Số lượng cổ phần đăng ký 
mua là 4.225.100 đơn vị, nhỉnh hơn so với 
4.075.000 cổ phần mà EVN chào bán.  

 
Ba nhà đầu tư đăng ký mua hơn 4 triệu cổ phần 
Phong điện Thuận Bình do EVN chào bán 

Trong đó, nhà đầu tư tổ chức đăng ký 
mua trọn lô 4.075.000 cổ phần, 2 nhà đầu tư 
cá nhân đăng ký mua 150.100 cổ phần. 
Không có nhà đầu tư nước ngoài nào tham 
gia đấu giá. 

Phiên đấu giá sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30 phút 
ngày 28/10/2019. Giá khởi điểm 17.940 
đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 73 
tỷ đồng. 

Phong điện Thuận Bình có trụ sở tại thôn 
Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận, kinh doanh chính trong lĩnh vực 

xây dựng, truyền tải và phân phối điện. 
Trong đó, Phong Điện Thuận Bình tập trung 
xây dựng các dự án năng lượng tái tạo như: 
điện gió; điện mặt trời; điện rác thải… và 
cung cấp dịch vụ tư vấn trong quá trình triển 
khai xây dựng và vận hành các dự án năng 
lượng tái tạo. 

Hiện nay, Phong điện Thuận Bình này 
đang nghiên cứu và triển khai một số dự án 
năng lượng tái tạo tại các tỉnh Bình Thuận, 
Ninh Thuận, Gia Lai, Đăklăk với tổng công 
suất lắp đặt dự kiến trên 1.000 MW. 

Vốn điều lệ đăng ký của Phong điện 
Thuận Bình là 240 tỷ đồng. Vốn điều lệ thực 
góp là 163 tỷ đồng. Ngoài EVN, Phong điện 
Thuận Bình còn các cổ đông khác là Công 
ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (HoSE: REE) nắm 
giữ 25%; Công ty Thủy điện Đa nhim - Hàm 
Thuận - Đa Mi nắm giữ 20%; Công ty Cổ 
phần Thủy điện Thác Mơ nắm giữ 20% và 
Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3) nắm 
giữ 10%. 

  

Minh An // https://vietnamfinance.vn.- 
2019 (ngày 23 tháng 10) 

https://vietnamfinance.vn/ba-nha-dau-tu-
dang-ky-mua-hon-4-trieu-co-phan-phong-
dien-thuan-binh-do-evn-chao-ban-
20180504224230493.htm
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https://vietnamfinance.vn/ba-nha-dau-tu-dang-ky-mua-hon-4-trieu-co-phan-phong-dien-thuan-binh-do-evn-chao-ban-20180504224230493.htm
https://vietnamfinance.vn/ba-nha-dau-tu-dang-ky-mua-hon-4-trieu-co-phan-phong-dien-thuan-binh-do-evn-chao-ban-20180504224230493.htm
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BÌNH THUẬN BIẾN “BẤT LỢI” THÀNH “LỢI THẾ” CỦA QUỐC GIA 

iệt Nam sẽ tận hưởng những kinh 
nghiệm phát triển và công nghệ 
điện gió ngoài khơi của các nước 

đã đi trước. Dự án điện gió ngoài khơi tỉnh 
Bình Thuận sử dụng những tua bin lớn gấp 
4-6 lần so với những tua bin đã lắp đặt trên 
đất liền ở Việt Nam (tua bin Nhà máy điện 
gió Tuy Phong chỉ 1,5MW/cột). Việc 60% nội 
địa hóa của dự án đầu tư nước ngoài trị giá 
12 tỉ USD này sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh 
tế phát triển rất tốt” - Ông Ian Hatton, Chủ 
tịch Công ty Enterprize Energy, Anh chia sẻ 
thông tin. 

Ứng dụng công nghệ tiên tiến 

Đó là dự án Thăng Long Wind, điện gió 
ngoài khơi, cách mũi Kê Gà, huyện Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 25km. Theo 
ông Ian Hatton, ở Anh và một số nước châu 
Âu, Đài Loan (Trung Quốc)... đã đi tiên 
phong xây dựng những nhà máy điện gió ở 
ngoài khơi. “Chúng tôi đã lắp đặt những thiết 
bị đo gió ở ngoài khơi mũi Kê Gà, kết quả, 
lượng gió lớn quanh năm đủ để xây dựng 
một nhà máy điện gió cỡ lớn. Nó ít bị tác 
động đến môi trường sinh thái vùng biển 
này. Đây là dự án đầu tiên ở Việt Nam, cũng 
rất mới đối với khu vực châu Á. Hiện, tỉnh 
Bạc Liêu đã có điện gió nằm sát ven bờ rồi, 
nhưng công suất nhỏ”. 

Tổng nguồn vốn dự án Thăng Long Wind 
gấp 3 lần Nhà máy lọc dầu Dung Quất, phía 
Việt Nam sản xuất nhiều thiết bị, tạo ra một 
bước ngoặt lớn cho ngành cơ khí biển nói 
riêng và nền kinh tế nói chung. Ông Vũ Mai 
Khanh, Phó Tổng Giám đốc Đầu tư phát 
triển và dịch vụ - Liên doanh Việt - Nga 
Vietsovpetro, cung cấp thông tin: “Công ty 
chúng tôi đã có kinh nghiệm mấy chục năm 
khảo sát, thiết kế, sản xuất và thi công các 
giàn khoan dầu khí ngoài khơi của Việt Nam. 
Vì vậy, chủ đầu tư dự án Thăng Long Wind 
chọn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro là 
đơn vị sản xuất các thiết bị và thi công toàn 
bộ dự án điện gió ngoài khơi mũi Kê Gà”.  

Tôi trao đổi thẳng thắn với ông Khanh: 
Ông Ian Hatton nói, Việt Nam sẽ nội địa hóa 
đến 60% dự án điện gió, Liên doanh Việt - 

Nga Vietsovpetro chỉ làm được chân đế 
móng, lấy đâu ra 60% nội địa hóa?  

 
Ông Ian Hatton, Chủ tịch Công ty Enterprize Energy, 
Anh. Ảnh: Hải Luận 

Ông Khanh trả lời dứt khoát: Chủ đầu tư 
chỉ làm ở phần “đầu” là tua bin phát điện và 
cánh quạt khổng lồ. Còn từ “cổ” trở xuống 
do Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đảm 
nhiệm sản xuất và thi công. Hiện nay, có 
nhiều loại thép chống chịu được nước biển, 
công ty có đủ các loại tàu, máy móc để thi 
công toàn bộ dự án. Đây là công trình rất 
lớn, tổng công suất là 3.400MW, lớn hơn cả 
thủy điện Lai Châu hoặc Sơn La. Riêng nhà 
máy này phải làm một đường dây tải điện 
500kV từ biển đến trục tải của quốc gia.  

Vùng bờ biển phía Nam tỉnh Bình Thuận 
đang xúc tiến đầu tư dự án Nhà máy điện sử 
dụng nguyên liệu khí sạch LNG với tổng vốn 
đầu tư 5 tỉ USD, tổng công suất 3.600MW. 
Ông David Lewis, Giám đốc điều hành Công 
ty Energy Capital, Mỹ - chủ đầu tư dự án cho 
biết: “Xây dựng nhà máy điện sử dụng 
nguyên liệu khí sạch LNG rất mới mẻ đối với 
Việt Nam và các nước lân cận, ở Mỹ, châu 
Âu, Nhật Bản... đã làm nhiều năm rồi. Ưu 
điểm sử dụng khí LNG, sạch và hiệu suất 
cao, chi phí vận hành và bảo trì thấp, đa 
dạng hóa nguồn nguyên liệu, giảm sự phụ 
thuộc vào than đá giống như các nhà máy 

"V 
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nhiệt điện. Điều quan trọng, giá thành khí 
LNG rất rẻ”.  

Theo thiết kế của chủ đầu tư, Nhà máy 
điện sử dụng nguyên liệu sạch LNG tỉnh 
Bình Thuận, các tổ máy phát điện nằm trên 
bờ và xây dựng hệ thống cảng nổi để tiếp 
nhận những tàu vận tải khổng lồ 150.000 - 
180.000m3 khí LNG từ Mỹ. Tại cảng có một 
kho nổi tiếp nhận khí và điều chế trước khi 
đưa vào nhà máy. Nhà máy này đi vào hoạt 
động, mỗi năm đóng thuế gần 1.000 tỉ đồng 
từ tiền bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam.  

 “Đòn gánh” năng lượng quốc gia 

Từ dự án điện gió ngoài khơi, điện khí 
sạch và nhiều dự án thủy điện, năng lượng 
mặt trời... tạo nên một bức tranh tổng thể 
của tỉnh Bình Thuận, trở thành trung tâm 
năng lượng lớn của đất nước, điều này đã 
được Bộ Chính trị, Chính phủ định hướng từ 
nhiều năm trước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận có 35 nhà máy điện gió, năng 
lượng mặt trời, nhiệt điện, thủy điện... đang 
hoạt động với tổng công suất trên 6.000MW 
và sản lượng điện thiết kế trên 30 tỉ 
kwh/năm. Khi nhà máy điện gió ngoài khơi 
và điện khí LNG đi vào hoạt động sẽ nâng 
tổng công suất điện của Bình Thuận lên trên 
12.000MW, lớn hơn cả hệ thống thủy điện 
trên sông Đà (Hòa Bình, Sơn La, Lai 
Châu...). Bình Thuận nằm sát với vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam: Đồng Nai, Bình 
Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - 
Vũng Tàu, trở thành “đòn gánh” năng lượng 
quốc gia.  

Tốc độ phát triển năng lượng của Bình 
Thuận quá nhanh, kéo theo nhiều vấn đề 
khác, chưa giải quyết được một sớm, một 
chiều. Chẳng hạn, trung tâm nhiệt điện Vĩnh 
Tân, có 4 nhà máy đang hoạt động với 7 tổ 
máy, tổng công suất 4.200MW. Mỗi ngày có 
hàng nghìn tấn xỉ than đưa ra ngoài môi 
trường. “Tỉnh Bình Thuận có giao cho một 
vùng đất để chôn lấp xỉ than của các nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Chỗ đó chỉ cần vài 
năm nữa là hết chỗ đổ, đến lúc đó không biết 
đổ đâu cho hết số lượng xỉ than. Nhà máy 
chúng tôi đang đầu tư 5 triệu USD để xây 
dựng cảng xuất xỉ than” - Ông Trương Mạnh, 
Phòng Quản lý nguyên liệu, Công ty TNHH 

Điện lực Vĩnh Tân 1, bổ sung thêm thông tin. 
“Xỉ than xuất khẩu đi nước nào?” - Thấy lạ, 
tôi thắc mắc. “Ở bên Trung Quốc, xỉ than họ 
làm được nhiều thứ, mỗi khi xe chở xỉ than 
ra ngoài, họ tới tranh nhau mua. Ở Vĩnh Tân 
chỉ có một nhà máy ép gạch từ xỉ than với 
công suất rất nhỏ, nghe đâu không tiêu thụ 
được, cũng muốn dẹp tiệm luôn. Trước mắt, 
có doanh nghiệp chở xỉ than bằng tàu thủy 
ra miền Bắc bán cho các đơn vị làm gạch, 
làm đường. Nếu xuất sang Trung Quốc, chi 
phí vận chuyển cao quá, doanh nghiệp họ 
không làm nổi” - Ông Mạnh trả lời.  

 
Những chiếc tàu chở than vào cụm Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Hải Luận 

Một vấn đề khác cực kỳ nan giải đối với 
Bình Thuận, đó là đường dây chuyển tải 
điện để tiêu thụ hết công suất các nhà máy 
sản xuất điện trong tỉnh. Vì không có đường 
dây tải điện lớn, nhiều nhà máy sản xuất 
không hết công suất thiết kế. “Dự án điện gió 
ngoài khơi mũi Kê Gà đang vướng phải 
đường dây tải điện 500kV, từ Kê Gà đến 
đường tải quốc gia. Dự án chúng tôi muốn 
đầu tư xây dựng luôn đoạn đường dây 
500kV này, theo quy định đường dây 500kV 
do doanh nghiệp Nhà nước xây dựng, quản 
lý, vận hành để đảm bảo an ninh năng lượng 
quốc gia. Đoạn đường dây 500kV này dài 
hơn 100km, nó khác hoàn toàn đường tải 
Bắc - Nam, điều tiết điện cả đất nước. 
Vướng mắc này đang chờ quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ giao bên sẽ làm đoạn 
đường dây tải điện này” - Ông Vũ Mai Khanh 
chia sẻ.  

“Trong chiến lược phát triển kinh tế biển, 
tỉnh Bình Thuận có lợi thế phát triển điện gió, 
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điện khí, nhiệt điện... thành một trung tâm 
điện lớn của cả nước. Tỉnh cần có quy hoạch 
tổng thể và quản lý quy hoạch thật tốt để vừa 
phát triển điện, vừa phát triển du lịch, khai 
thác thủy sản và nông nghiệp. Cần có giải 
pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường theo 
hướng phát triển xanh và bền vững” - Phó 
Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương 

Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo đối với tỉnh Bình 
Thuận. 

Hải Luận // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2019 

(ngày 20 tháng 10)  

http://www.bienphong.com.vn/binh-
thuan-bien-bat-loi-thanh-loi-the-cua-quoc-

gia/   

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

BÌNH THUẬN NUÔI ƯỚC MƠ THANH LONG THÂM NHẬP 
THỊ TRƯỜNG KHÓ TÍNH 

ùng với việc đáp ứng nguồn hàng 
xuất khẩu qua Trung Quốc, mặt hàng 
thanh long tỉnh Bình Thuận đang 

được phát triển theo hướng chất lượng cao 
để vào các thị trường khó tính nhất. 

Trung Quốc là thị trường lớn nhất của 
thanh long tỉnh Bình Thuận. Theo đánh giá, 
có đến 95% sản phẩm thanh long được tiêu 
thụ ở thị trường này và 5% còn lại tiêu thụ 
nội địa hoặc xuất qua các quốc gia khác như 
Nhật Bản, Hàn Quốc, EU. 

Tỉnh Bình Thuận xác định, những năm tới, 
Trung Quốc vẫn là thị trường chính của trái 
thanh long. Cùng với việc đẩy mạnh thị 
trường này, tỉnh Bình Thuận đang tìm cách 
mở rộng thị trường khác. 

 
Để đảm bảo chất lượng thanh long xuất khẩu, tỉnh 
Bình Thuận khuyến khích người dân chuyển qua sản 
xuất theo mô hình VietGAP, GlobalGAP. Ảnh: Kim 
Sơ. 

Trong quy hoạch phát triển bền vững cây 
thanh long, Bình Thuận xác định cần thâm 
nhập vào thị trường mới, thị trường tiềm 
năng như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Myanma. Đồng thời nghiên cứu thị 
trường Trung Đông, Bắc Phi vì đây là những 
vùng có khí hậu nóng, thích hợp để quảng 
bá, tiêu dùng thanh long. 

Công ty TNHH Một thành viên rau quả 
Bình Thuận được xem là doanh nghiệp đi 
đầu trong việc xuất khẩu chính ngạch thanh 
long sang các thị trường khó tính trên. Đại 
diện công ty cho biết mỗi năm đơn vị xuất 
khoảng 4-5 nghìn tấn thanh long. 

Rau quả xuất khẩu nói chung phải đáp 
ứng nhiều tiêu chí về chất lượng lẫn sơ chế, 
đóng gói, bảo quản. Khó khăn là thế nhưng 
khi đã thực hiện được các quy định ngặt 
nghèo thì sản phẩm sẽ được đối tác bao tiêu 
một cách sòng phẳng, giá cả ổn định. 

 
Ngoài việc xuất khẩu thanh long sang Trugn Quốc, 
tỉnh Bình Thuận đang hướng đến xuất khẩu sang các 
nhiều thị trường khó tính khác. Ảnh: Kim Sơ. 

Hiện nay, thanh long Bình Thuận vẫn chủ 
yếu sản xuất theo kiểu truyền thống. Trong 
số 29,5 nghìn ha chỉ có 9 nghìn ha được tổ 
chức theo mô hình VietGAP và trên 1 nghìn 
ha theo tiêu chuẩn GlobalGAP.    

C 

http://www.bienphong.com.vn/binh-thuan-bien-bat-loi-thanh-loi-the-cua-quoc-gia/
http://www.bienphong.com.vn/binh-thuan-bien-bat-loi-thanh-loi-the-cua-quoc-gia/
http://www.bienphong.com.vn/binh-thuan-bien-bat-loi-thanh-loi-the-cua-quoc-gia/
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Một cán bộ Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận 
cho biết, để thanh long có chỗ đứng trên thị 
trường, thâm nhập được vào các quốc gia 
khó tính, người trồng thanh long cần thay đổi 
tư duy sản xuất. Nhà vườn cần hướng đến 
các quy trình sản xuất sạch, thực hiện theo 
VietGAP, GlobalGAP hoặc làm theo xu 
hướng hữu cơ. 

Thời gian qua, Sở NN-PTNT cùng các cơ 
quan chức năng đã tổ chức nhiều lớp tập 
huấn sản xuất thanh long chất lượng cao 
cho người dân. Đồng thời, thực hiện nhiều 
biện pháp tuyên truyền để người trồng thanh 
long hiểu rõ hơn về thị trường, nâng cao ý 
thức sản xuất. 

 
95% thanh long Bình Thuận xuất khẩu qua thị trường 
Trung Quốc. Ảnh: Minh Hậu. 

Trong khi đó, để thực hiện giấc mơ thị 
trường khó tính, tỉnh Bình Thuận đã thực 
hiện một quy hoạch lớn. Trong đó xác định 
phát triển thanh long đúng quy trình kỹ thuật, 
nâng tỷ lệ diện tích thanh long an toàn 
VietGAP, GlobalGAP trên 50% vào năm 
2020 và 70% vào 2025. 

Tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Sở NN-
PTNT nghiên cứu phục tráng giống hoặc 

nhập thanh long giống mới để chuyển đổi 
dần những vùng có nguy cơ thoái hóa và 
dịch bệnh. Nghiên cứu mua bản quyền một 
số giống thanh long ruột đỏ, ruột tím hồng... 
năng suất cao để độc quyền sản xuất trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Đồng thời nghiên cứu cải tiến, nhân rộng 
quy trình sản xuất thanh long năng suất cao, 
tiết giảm chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật và sử dụng hiệu quả chỉ dẫn địa lý “Bình 
Thuận” cho sản phẩm thanh long.  

Hướng đến hợp đồng kinh tế lớn 

Theo cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, phát 
triển thanh long Bình Thuận, tỉnh đang 
hướng đến các hợp đồng kinh tế lớn để 
ngành thanh long phát triển bền vững. Song 
song với việc phát triển thị trường Trung 
Quốc, tỉnh cũng hỗ trợ các doanh nghiệp giải 
quyết nhanh thủ tục hành chính để xuất khẩu 
trái cây sang Mỹ, Úc, Hàn Quốc... Đồng thời, 
nỗ lực xây dựng các chuỗi liên kết trong sản 
xuất GlobalGAP để nâng cơ hội xuất khẩu 
qua thị trường EU, Nhật Bản, New 
Zealand... Ngành nông nghiệp khuyến cáo 
người dân thay đổi tư duy sản xuất để tạo 
nguồn trái cây chất lượng, đáp ứng xuất 
khẩu. 

Minh Hậu - Kim Sơ // 
https://nongnghiep.vn.- 2019 

 (ngày 7 tháng 10) 
 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-nuoi-
uoc-mo-thanh-long-tham-nhap-thi-truong-
kho-tinh-post250629.html 
 

 

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

BÌNH THUẬN TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY KINH TẾ PHÁT TRIỂN 

ăn phòng Chính phủ vừa có thông 
báo kết luận của Phó Thủ tướng 
Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi 

làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. 

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, tỉnh 
Bình Thuận cần tập trung thực hiện hiệu quả 
các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính 

phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong triển khai nhiệm 
vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn 
đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh 
tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và xây dựng 
kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020, ưu 
tiên tập trung đột phá vào những lĩnh vực 

V 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-nuoi-uoc-mo-thanh-long-tham-nhap-thi-truong-kho-tinh-post250629.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-nuoi-uoc-mo-thanh-long-tham-nhap-thi-truong-kho-tinh-post250629.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-nuoi-uoc-mo-thanh-long-tham-nhap-thi-truong-kho-tinh-post250629.html
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trọng tâm, có sức lan tỏa, tạo động lực thúc 
đẩy kinh tế phát triển trong giai đoạn tới. 

Đồng thời làm tốt công tác quy hoạch tỉnh, 
quy hoạch vùng phù hợp với quy hoạch 
quốc gia, tăng cường phối hợp với các địa 
phương trong việc hoạch định các định 
hướng và chính sách phát triển kinh tế - xã 
hội của vùng và từng địa phương, nhất là 
thành phố Hồ Chí Minh, gắn với liên kết vùng 
và quy hoạch phát triển tích hợp, mang tính 
hiện đại của vùng... Xây dựng Quy hoạch 
tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 tập trung vào tái cơ cấu nền kinh tế với 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng và liên kết 
vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, khu vực 
Đông Nam Bộ và Tây Nguyên với trọng tâm 
phát triển 3 lĩnh vực trụ cột là du lịch, năng 
lượng sạch và nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao gắn kết với phát triển kinh tế biển, 
quy hoạch khu vực ven biển lấy hạt nhân là 
thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi là trọng 
điểm thu hút các nhà đầu tư. Phấn đấu đưa 
khu du lịch Quốc gia Mũi Né trở thành một 
trong những điểm đến hàng đầu của Khu 
vực Đông Nam Á. Tiếp tục xây dựng phát 
triển hạ tầng và dịch vụ logistics nhằm phát 
huy tối đa hiệu quả Cảng biển quốc tế Vĩnh 
Tân.  

 
Một góc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Bên cạnh đó phát triển các ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng phát 
triển hạ tầng Khu công nghiệp - dịch vụ – đô 
thị hiện đại. Tiếp tục thực hiện đề án trung 
tâm năng lượng mang tầm quốc gia, mở 
rộng phát triển năng lượng sạch, nhất là 
năng lượng tái tạo ngoài khơi, năng lượng 
điện gió, mặt trời... Xây dựng Bình Thuận là 

một trong những trung tâm sản xuất điện gió, 
điện mặt trời lớn của cả nước. Triển khai tốt 
Nghị quyết của Trung ương về phát triển 
kinh tế tư nhân; chú trọng khuyến khích, tạo 
điều kiện phát triển các ngành công nghiệp 
hỗ trợ, dịch vụ phục vụ nông nghiệp, du lịch. 

Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao 

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Thuận 
tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát 
triển vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ 
cao với hệ thống quản lý hiện đại, quy trình 
công nghệ sản xuất tiên tiến đảm bảo an 
toàn vệ sinh và đạt các tiêu chuẩn đăng ký 
chất lượng trong nước và quốc tế. Trong thu 
hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao, phải chú trọng phát triển chuỗi giá trị từ 
sản xuất, chế biến đến tiêu thụ nông sản, 
xây dựng thương hiệu quốc gia, chỉ dẫn địa 
lý, mở rộng nhiều thị trường xuất khẩu.  

Bình Thuận cần tập trung huy động nguồn 
lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, bền 
vững; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các 
nguồn lực xã hội để đầu tư, phát huy tinh 
thần tự lực cánh sinh, không trông chờ hỗ 
trợ từ Trung ương. Tỉnh cần có cơ chế, 
chính sách thu hút được những nhà đầu tư, 
doanh nghiệp lớn có uy tín, có tiềm lực mạnh 
đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng, lợi 
thế để tạo động lực phát triển với mục đích 
đưa Bình Thuận phát triển nhanh và bền 
vững, không ảnh hưởng đến môi trường 
sinh thái. Tăng cường quản lý trong lĩnh vực 
tài nguyên, đất đai, môi trường và quản lý, 
bảo vệ rừng gắn với phát triển bền vững; 
quan tâm xử lý tốt vấn đề rác thải đô thị, rác 
thải nông nghiệp, chất thải rắn từ các nhà 
máy điện; đặc biệt giám sát chặt chẽ tình 
trạng ô nhiễm ở Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân. 

Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có 
chất lượng cao, kết hợp đào tạo với thu hút 
chuyên gia giỏi trong và ngoài nước. Quan 
tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là những 
người liên quan đến công tác xúc tiến hỗ trợ 
đầu tư phát triển doanh nghiệp. Có chính 
sách hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng khoa học 
công nghệ trong các lĩnh vực năng lượng 
sạch, nông nghiệp, du lịch, phát triển kinh tế 
biển, khai thác và chế biến khoáng sản. Tiếp 
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tục tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh 
vực văn hóa xã hội, cải thiện đời sống nhân 
dân. Chủ động phòng chống dịch bệnh, 
nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, 
công tác kiểm tra an toàn thực phẩm; đảm 
bảo an sinh xã hội, chăm lo kịp thời cho các 
đối tượng chính sách xã hội. 

Chính quyền phải thường xuyên đối thoại, 
đồng hành với doanh nghiệp, với người dân; 
kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp 
tham nhũng, lợi ích nhóm, nhũng nhiễu, 

quan liêu. Phấn đấu nâng cao vị trí trên bảng 
xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh. Thực hiện hài 
hòa các lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và 
người dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 
các nhà đầu tư.  

Minh Hiển // http://baochinhphu.vn.- 
2019 (ngày 25 tháng 10) 

http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-
dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-
phu/binh-thuan-tao-dong-luc-thuc-day-kinh-
te-phat-trien/378295.vgp

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

HỐI HẢ THU HOẠCH TRÁI CÂY XUẤT KHẨU 

hững ngày này, nông dân ở Bình 
Thuận đang thu hoạch thanh long 
chính vụ để xuất khẩu. Giá cả cao 

hơn chính vụ 2018, trái cây được tiêu thụ 
đều nên người làm vườn vui mừng. 

 

Từ tháng 9 đến đầu tháng 10 là thời điểm 
cuối cùng nông dân thu hoạch thanh long 
chính vụ. Những ngày này, các nhà vườn 
gấp rút cắt trái cây để bán cho thương lái, 
doanh nghiệp đóng hàng xuất khẩu. 

 

Một nông dân cho biết, hiện nay, giá 
thanh long giao động khoảng từ 5.000-8.000 
đồng/kg. Mức giá này cao hơn so với chính 
vụ năm trước và trái cây được thương lái thu 
mua đều nên người làm vườn có lãi.  

 

Ở xã Hồng Sơn (huyện Hàm Thuận Bắc), 
thanh long ở khu vườn 2ha của gia đình anh 
Nguyễn Quốc Bình đang chín rộ nên anh gọi 
người đến thu hoạch để bán. Theo anh, nhờ 
trái cây được giá nên gia đình anh có khoản 
thu kha khá để trang trải cuộc sống.  

 

N 

http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu/binh-thuan-tao-dong-luc-thuc-day-kinh-te-phat-trien/378295.vgp
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http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu/binh-thuan-tao-dong-luc-thuc-day-kinh-te-phat-trien/378295.vgp
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Hiện nay, thanh long Bình Thuận được 
thương lái và các doanh nghiệp đóng tại 
Bình Thuận thu mua để xuất khẩu qua Trung 
Quốc. Một lượng ít trái cây ở vườn VietGAP, 
GlobalGAP được xuất khẩu qua các thị 
trường khó tính như Hàn Quốc, Úc, Nhật 
Bản... 

 

Hiện nay, thị trường chính của thanh long 
Bình Thuận vẫn là Trung Quốc. Mỗi năm, 
khoảng 95% trái cây được tỉnh xuất khẩu 
qua nước này, 5% còn lại là tiêu thụ trong 
nước và xuất đi những quốc gia khó tính 
khác. 

 

Một chủ cơ sở thu mua thanh long cho 
biết, mỗi ngày thu mua trên 50 tấn trái rồi 
phân loại, đóng gói để một doah nghiệp đến 
nhận hàng đưa đi Trung Quốc.  

 

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, từ nhiều 
năm qua, cây thanh long trở thành cây chủ 
lực trong phát triển kinh tế của địa phương. 
Cây trồng đã giúp nhiều gia đình có thu nhập 
ổn định, trở nên giàu có.   

 

Một phụ nữ phân loại trái cây để đóng 
hàng xuất khẩu qua Trung Quốc. 

 

Ông Nguyễn Đức Trí, cán bộ Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển thanh long Bình 
Thuận cho biết, cùng với việc khai thác thị 
trường Trung Quốc, tỉnh Bình Thuận đang tổ 
chức sản xuất theo hướng chất lượng cao 
để mở rộng thêm thị trường như Nhật Bản, 
New Zealand, Úc, Mỹ... 
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Ông Nguyễn Đức Trí, cán bộ Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển thanh long Bình 
Thuận cho biết, cùng với việc khai thác thị 
trường Trung Quốc, tỉnh Bình Thuận đang tổ 
chức sản xuất theo hướng chất lượng cao 
để mở rộng thêm thị trường như Nhật Bản, 
New Zealand, Úc, Mỹ... 

 

Để mở rộng thị trường, tỉnh Bình Thuận 
khuyến cáo người dân canh tác theo mô 
hình VietGAP, GlobalGAP.  

 

Theo ông Nguyễn Đức Trí, tỉnh hiện có 
29,5 nghìn ha thanh long và trong số này có 
9 nghìn ha VietGAP, trên 1 nghìn ha 
GlobalGAP. Theo kế hoạch, đến năm 2020, 
diện tích thanh long VietGAP sẽ lên 10 nghìn 
ha và GlobalGAP sẽ tăng gấp đôi diện tích 
hiện tại.  

Minh Hậu - Kim Sơ // 
https://nongnghiep.vn.- 2019 

 (ngày 7 tháng 10) 

https://nongnghiep.vn/hoi-ha-thu-hoach-
trai-cay-xuat-khau-post250491.html

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

KHÔNG SẢN XUẤT SẠCH SẼ TỰ LOẠI BỎ CHÍNH MÌNH KHỎI THỊ TRƯỜNG 

ông dân trồng thanh long Bình Thuận 
xác định rõ con đường xuất khẩu trái 
cây là phải thực hiện quy trình sản 

xuất sạch.  

Tỉnh Bình Thuận là địa phương có tổng 
sản lượng thanh long lên đến 600.000-
700.000 tấn mỗi năm và tiêu thụ chủ yếu ở 
thị trường Trung Quốc. Khi quốc gia này 
tăng cường nhập khẩu chính ngạch, người 
nông dân trồng thanh long đã có những 
hướng thay đổi tư duy và phương thức sản 
xuất. 

Hiện nay, những hộ dân sản xuất thanh 
long truyền thống ở Bình Thuận đang có xu 
hướng chuyển qua các mô hình VietGAP, 
GlobalGAP hoặc hữu cơ để tiến tới đáp ứng 
nhu cầu thị trường. 

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, toàn tỉnh 
hiện có 29,5 nghìn ha thanh long với năng 
suất vào khoảng 25 tấn/ha. Tỉnh này đang 
xây dựng kế hoạch nâng diện tích thanh long 
VietGAP, GlobalGAP để đảm bảo xuất khẩu 
chính ngạch qua Trung Quốc và tăng cơ hội 
thâm nhập thị trường khó tính như Nhật Bản, 
Úc, EU… 

 

Minh Hậu // https://nongnghiep.vn.- 
2019 (ngày 4 tháng 10) 

https://nongnghiep.vn/khong-san-xuat-
sach-se-tu-loai-bo-chinh-minh-khoi-thi-

truong-post250562.html 

 

 

 
 
 

N 
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NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2: MINH BẠCH CÔNG TÁC 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT  

uản lý, kiểm soát tốt công tác môi 
trường, đảm bảo chất lượng không 
khí trong sản xuất điện của Nhà máy 

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và khu vực xung 
quanh là nhiệm vụ quan trọng số một của 
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân/ Tổng Công ty 
Phát điện 3. 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do Công 
ty Nhiệt điện Vĩnh Tân thuộc Tổng Công ty 
Phát điện 3 quản lý vận hành có tổng công 
suất 1.244MW  bao gồm 2 tổ máy nhiệt điện 
than, sản lượng điện trung bình hàng năm 
đạt khoảng 7,2 tỷ kWh, lũy kế từ khi lắp đặt 
đến nay sản lượng đã phát lên lưới điện 
quốc gia là 31,5 tỷ kWh. 

Đặc biệt trong các tháng mùa khô, Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 luôn giữ vai trò 
quan trọng trong việc cung ứng điện, góp 
phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, 
phục vụ phát triển của nền kinh tế đất nước 
và sinh hoạt của nhân dân. Chín tháng đầu 
năm 2019, Nhà máy đã phát được 5,582 tỷ 
kWh, đạt 75,74% kế hoạch năm (kế hoạch 
giao là 7,370 tỷ kWh). Cùng với hoạt động 
sản xuất điện, công tác bảo vệ môi trường 
luôn được kiểm soát đảm bảo trong mọi 
trường; đây là hai công việc song hành và 
cũng là hai nhiệm vụ quan trọng số 1 của 
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân/Tổng Công ty 
Phát điện 3. 

Để đạt được kết quả này, Công ty Nhiệt 
điện Vĩnh Tân đã thực hiện nghiêm túc các 
quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường, các nội dung theo báo cáo ĐTM, các 
giấy phép đã được Bộ Tài nguyên & Môi 
trường phê duyệt và các yêu cầu của các 
Ban Ngành địa phương. Nhà máy đã được 
đầu tư trang bị đồng bộ các hệ thống xử lý 
khí thải hiện đại: Hệ thống khử NOx (SCR); 
Hệ thống khử SOx (FGD); Hệ thống lọc bụi 
tĩnh điện (ESP) với hiệu suất trên 99,6% và 
đã được cải tiến để đưa hệ thống ESP vào 
vận hành ngay từ khi khởi động lò hơi đảm 
bảo không có khói đen trong quá trình khởi 
động; chuyển đổi nhiên liệu từ dầu HFO 
sang dầu DO; Hệ thống quan trắc khí thải tự 
động liên tục (hệ thống CEMs) các thông số 

lưu lượng khói thải, nồng độ bụi, NOx, SOx, 
CO, nhiệt độ, O2 và hệ thống Camera giám 
sát ống khói Nhà máy, bãi chứa tro xỉ. 

Các tín hiệu, hình ảnh truyền online về 
phòng kiểm soát nhà máy cũng như Sở 
TN&MT tỉnh Bình Thuận, UBND xã Vĩnh Tân 
để theo dõi, giám sát 24/24h. Các thông số 
khí thải đều nằm trong giới hạn cho phép và 
tốt hơn nhiều  theo các quy chuẩn QCVN 
22:2009/BTNMTvà QCVN 19:2009/BTNMT. 
Định kỳ, Công ty tổ chức lấy mẫu phân tích, 
đánh giá chất lượng tro xỉ, nước thải, khí 
thải, nước làm mát, kết quả đều đạt quy 
chuẩn cho phép và giá trị tương đương với 
kết quả hiển thị của hệ thống quan trắc tự 
động 

 
Hình các màn hình camera giám sát khu vực Bãi xỉ 
Vĩnh Tân 2 

Trong thời gian vừa qua, trước tình hình 
một số khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh, 
Hà Nội,… có nhiều sương mù, chất lượng 
không khí không tốt nhưng ở khu vực Vĩnh 
Tân tình hình môi trường, không khí xung 
quanh khá ổn định, chất lượng khí thải của 
Nhà máy vẫn đảm bảo. Kết quả theo dõi, 
đánh giá các thông số quan trắc môi trường, 
đo hàm lượng các chất khí trong khói thải 
của Nhà máy trong tháng 9/2019 và các 
ngày đầu tháng 10/2019 đến nay cho thấy 
hàm lượng SOx, NOx, bụi,… luôn nằm trong 
giới hạn cho phép theo các quy chuẩn môi 
trường hiện hành. Điển hình là tại thời điểm 
20 giờ  00 ngày 20/9/2019, khi cả hai tổ máy 
đang vận hành, nồng độ SOx ghi nhận là 
59,51 mg/Nm3 (giới hạn cho phép là 420 
mg/Nm3) và thường dao động ở giá trị dưới 
90 mg/Nm3. Đối với hàm lượng NOx thường 
dao động ở nồng độ thấp hơn 300 mg/Nm3 
và đạt cao nhất là 326 mg/Nm3 (giới hạn cho 

Q 
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phép là 840 mg/Nm3). Hàm lượng bụi trong 
khói thải là 25 mg/Nm3 và dao động quanh 
nồng độ khoảng 60 mg/Nm3(giới hạn cho 
phép là 148 mg/Nm3). Hệ thống quan trắc 
online vận hành ổn định, liên tục, các trị số 
được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo 
chất lượng môi trường trong Nhà máy và 
khu vực xung quanh. 

Đối với công tác quản lý tro, xỉ, Công ty 
đã lắp các hệ thống phun nước, phun sương 
dập bụi tự động, bán tự động ở các vị trí, duy 
trì lực lượng vận hành và thường xuyên 
kiểm soát hoạt động của các hệ thống. Công 
tác thu gom, vận chuyển, lưu trữ tro, xỉ phát 
sinh hàng ngày thực hiện theo đúng quy 
trình do UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt, 
đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường. 
Trên tuyến đường nội bộ vận chuyển tro, xỉ 
và tại bãi xỉ đều lắp đặt hệ thống camera 
giám sát và hình ảnh được truyền tín hiệu về 
Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận để giám sát 
24/24h. 

 

Màn hình theo dõi thông số quan trắc khí thải online 
của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 

Ngoài ra, Công ty đã trồng bổ sung nhiều 
cây xanh, thảm cỏ, tạo nhiều cảnh quan 
xanh, đẹp trong Nhà máy và bãi xỉ. Đồng 
thời, để minh bạch trong công tác vận hành 
sản xuất điện và bảo vệ môi trường, cũng 
như tạo được sự thông hiểu và đồng thuận 
của bà con nhân dân cũng như các cấp các 
ngành; từ tháng 10/2016, Công ty Nhiệt điện 
Vĩnh Tân đã thiết lập phòng Quan hệ cộng 
đồng tại Nhà máy để mở cửa đón tiếp chính 
quyền, người dân địa phương,… đến tham 

quan, tìm hiểu, giám sát quy trình công nghệ 
sản xuất của NMNĐ Vĩnh Tân 2 và lắp đặt 
màn hình hiển thị các thông số môi trường 
tại UBND xã Vĩnh Tân. Cho đến nay đã đón 
tiếp 107 đoàn với tổng số 3244 lượt người 
tham quan; Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, 
Công ty đã tiếp đón 30 đoàn tham quan với 
tổng số hơn 916 lượt người tham gia giám 
sát. Đặc biệt, các đoàn kiểm tra về môi 
trường của Ủy ban KHCNMT Quốc hội, các 
Đoàn Đại biểu Quốc hội, các Bộ, Ngành, Sở 
TN&MT tỉnh Bình Thuận,… đều đánh giá 
cao công tác quản lý môi trường của đơn vị. 

Ngoài việc đảm bảo công tác sản xuất 
điện an toàn - liên tục - kinh tế và đảm bảo 
công tác bảo vệ môi trường trong sạch, 
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân/Tổng Công ty 
Phát điện 3 cũng là đơn vị có nhiều đóng góp 
cho các hoạt động an sinh xã hội, quan hệ 
cộng đồng của địa phương, đó là tuyển dụng 
nhiều lực lượng con em ở địa phương vào 
làm việc ở nhà máy, đến nay tỷ lệ lao động 
của địa phương đã chiếm khoảng 56,38% 
toàn bộ lực lượng lao động của nhà máy 
nhiệt điện Vĩnh Tân 2(203/360 người); hàng 
năm đóng góp, hỗ trợ nguồn kinh phí khá lớn 
để xây trường, làm đường, xây nhà tình 
thương, hỗ trợ các quỹ khuyến học/an 
sinh,…với tổng chi phí đã hỗ trợ là 15 tỷ 
đồng. 

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân luôn là đơn 
vị có trách nhiệm với cộng đồng; cam kết 
luôn tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định 
pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, 
đảm bảo an toàn cho sản xuất điện trong 
Nhà máy và khu vực xung quanh luôn xanh 
- sạch - đẹp - vì sự phát triển bền vững. 

 

PV // http://tapchicongthuong.vn.- 
2019 (ngày 17 tháng 10) 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nha-
may-nhiet-dien-vinh-tan-2-minh-bach-cong-
tac-bao-ve-moi-truong-de-on-dinh-san-xuat-

66033.htm 
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TẬP ĐOÀN AES CỦA MỸ ĐẦU TƯ 5 TỶ USD XÂY NHÀ MÁY ĐIỆN 
SƠN MỸ 2 TẠI BÌNH THUẬN  

ợp đồng xây dựng nhà máy điện Sơn 
Mỹ 2 tại Bình Thuận có tổng mức đầu 
tư 5 tỷ USD, khi chính thức đi vào vận 

hành sẽ tạo ra nhu cầu nhập khẩu khí hóa 
lỏng LNG từ Mỹ lên tới gần 2 tỷ USD/năm.  

 

Mới đây, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ 
trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã 
trao văn bản của Bộ Công thương thông báo 
việc Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Tập 
đoàn AES làm chủ đầu tư dự án Nhà máy 
điện Sơn Mỹ 2 tại Bình Thuận, thực hiện 
theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh 
doanh – Chuyển giao (BOT). 

Hợp đồng xây dựng nhà máy điện này có 
tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ USD, khi chính 
thức đi vào vận hành sẽ tạo ra nhu cầu nhập 
khẩu khí hóa lỏng LNG từ Hoa Kỳ lên tới gần 
2 tỷ USD/năm. 

Dự án nhiệt điện khí Sơn Mỹ 2 nằm trong 
tổ hợp chuỗi dự án nhiệt điện Sơn Mỹ (gồm 
Sơn Mỹ 1, 2 và 3) tại tỉnh Bình Thuận có tổng 
công suất 4.000 MW. Ước tính mỗi năm nhà 
máy này tiêu thụ gần 0,6 triệu tấn LNG, dự 
kiến vận hành vào năm 2024.  

Với việc ký kết Biên bản ghi nhớ này, Việt 
Nam và Mỹ chính thức trở thành đối tác hợp 

tác năng lượng toàn diện. Theo Bộ Công 
Thương, việc chấp thuận giao cho Tập đoàn 
AES thực hiện dự án điện khí 5 tỷ USD này 
sẽ góp phần hài hòa cán cân thương mại với 
Mỹ.  

Theo số liệu của Cục Điện lực và năng 
lượng tái tạo (Bộ Công Thương), dự kiến 
đến năm 2020, công suất nhiệt điện khí là 
gần 9.000 MW, sẽ tăng lên 19.000 MW 10 
năm sau đó. Điện khí sẽ chiếm khoảng 14% 
tổng công suất toàn hệ thống điện đến năm 
2030 và để đủ 22 tỷ m3 khí sản xuất 19.000 
MW, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu 50% khí 
LNG. 

Tập đoàn AES là một doanh nghiệp có 
nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, phân phối 
điện trên thế giới. Tại Việt Nam, tập đoàn 
này quan tâm tới việc đầu tư vào chuỗi dự 
án khí Sơn Mỹ do Tổng công ty Khí Việt Nam 
(PV GAS) làm chủ đầu tư. 

Tháng 11/2017, PV GAS và AES đã ký 
bản ghi nhớ về hợp tác tại dự án kho cảng 
LNG Sơn Mỹ. 

Ngoài ra, AES cùng với Posco Energy 
(Hàn Quốc) và China Investment 
Corporation (Trung Quốc) đã phát triển dự 
án Nhiệt điện Mông Dương 2 có công suất 
1.200 MW. Dự án đã hoàn thành và được 
đưa vào vận hành thương mại từ tháng 
4/2015. 

Cẩm Lê // https://vietnamfinance.v.- 
2019 (ngày 5 tháng 10) 

https://vietnamfinance.vn/tap-doan-aes-
cua-my-dau-tu-5-ty-usd-xay-nha-may-dien-
son-my-2-tai-binh-thuan-
20180504224229799.htm 

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

THANH LONG CHÍNH VỤ ĐẠT MỨC GIÁ CAO HƠN NĂM NGOÁI  

iá thanh long Bình Thuận hiện đang 
quanh mức khoảng từ 5.000 – 8.000 
đồng/kg – mức giá này cao hơn so 

với chính vụ năm trước. 

Từ tháng 9 đến đầu tháng 10 là thời điểm 
cuối cùng nông dân thu hoạch thanh long 
chính vụ. Những ngày này, các nhà vườn 
gấp rút cắt trái cây để bán cho thương lái, 
doanh nghiệp đóng hàng xuất khẩu. 

H 

G 
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Theo một nông dân cho biết, hiện giá 
thanh long quanh mức khoảng từ 5.000 – 
8.000 đồng/kg – mức giá này cao hơn so với 
chính vụ năm trước và trái cây được thương 
lái thu mua đều nên người làm vườn có lãi. 

 
Hiện giá thanh long quanh mức khoảng từ 5.000 – 
8.000 đồng/kg 

Đầu tháng 6 vừa qua, có thời điểm giá 
thanh long chính vụ mua tại vườn ở Bình 
Thuận đạt mức giá kỷ lục 30.000 đồng/kg, 
thậm chí có ngày vụt lên đến 32.000 
đồng/kg.  

Hiện nay, thanh long Bình Thuận được 
thương lái và các doanh nghiệp đóng tại 

Bình Thuận thu mua để xuất khẩu qua Trung 
Quốc. Một lượng ít trái cây ở vườn VietGAP, 
GlobalGAP được xuất khẩu qua các thị 
trường khó tính như Hàn Quốc, Úc, Nhật 
Bản. 

Thị trường chính của thanh long Bình 
Thuận vẫn là Trung Quốc. Mỗi năm, khoảng 
95% trái cây được tỉnh Bình Thuận xuất 
khẩu qua nước này, 5% còn lại là tiêu thụ 
trong nước và xuất đi những quốc gia khó 
tính khác. 

Tỉnh Bình Thuận hiện có khoảng 
30.000ha thanh long với sản lượng hơn 
550.000 tấn/năm, tập trung nhiều tại các 
huyện: Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, 
Hàm Tân và Bắc Bình. Thị trường xuất khẩu 
chủ yếu vẫn là Trung Quốc. 

Thanh Xuân // 
http://tapchicongthuong.vn.- 2019 

 (ngày 10 tháng 10) 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/binh-
thuan-thanh-long-chinh-vu-dat-muc-gia-
cao-hon-nam-ngoai-65837.htm 

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

THANH LONG VIETGAP RỘNG ĐƯỜNG XUẤT KHẨU 

iện nay, thị trường thay đổi nên người 
trồng thanh long VietGAP, 
GlobalGAP ở Bình Thuận vui mừng 

vì có cơ hội xuất khẩu chính ngạch. 

Một nông dân cho biết, việc Trung Quốc 
mở rộng tiêu thụ thanh long chính ngạch đã 
mở ra cơ hội cho nhà vườn. Đặc biệt, những 
hộ dân trồng theo mô hình VietGAP, 
GlobalGAP có cơ hội để phát triển sản phẩm 
ổn định. 

Theo Chánh văn phòng Sở NN-PTNT 
Bình Thuận, người dân trồng thanh long 
VietGAP, GlobalGAP trước đây luôn u sầu 
vì sản phẩm họ làm ra chỉ được giá ngang 
bằng với giá thanh long truyền thống. Ông 
cho hay: “Vì xuất khẩu qua thị trường Trung 
Quốc chủ yếu là tiểu ngạch nên thanh long 
truyền thống và VietGAP, GlobalGAP được 
thương lái thu mua chung chung với giá như 
nhau. Người trồng VietGAP, GlobalGAP 

không có cơ hội để tạo sự khác biệt nên 
nhiều người chán nản” 

 
Trung Quốc mở rộng tiêu thụ thanh long chính ngạch 
sẽ là cơ hội cho người làm VietGAP. 

Ông Nguyễn Văn Toản, người trồng 
thanh long ở xã Hàm Minh (huyện Hàm 
Thuận Nam) cho biết, gia đình ông thực hiện 
mô hình VietGAP đã nhiều năm. Việc thực 

H 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/binh-thuan-thanh-long-chinh-vu-dat-muc-gia-cao-hon-nam-ngoai-65837.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/binh-thuan-thanh-long-chinh-vu-dat-muc-gia-cao-hon-nam-ngoai-65837.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/binh-thuan-thanh-long-chinh-vu-dat-muc-gia-cao-hon-nam-ngoai-65837.htm


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 10 năm 2019                           __             -24- 
 

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

hiện sản xuất mô hình này đòi hỏi nhà vườn 
bỏ nhiều công sức, phải kỷ luật cao để đảm 
bảo đầy đủ các tiêu chí. 

“Gần đến ngày thu hoạch, chúng tôi sợ 
nhất là nấm tắc kè và ốc sên hại trái vì không 
thể dùng thuốc để diệt trừ. Thiệt hại bao 
nhiêu cũng phải chịu vì mình tuân thủ quy 
trình VietGAP. Đối với những hộ dân trồng 
không theo mô hình này, họ có thể dùng 
thuốc để diệt trừ, bảo vệ được cây trái và tự 
nhiên trái cây của họ nhận được sự ưu ái 
của thương lái”, ông Toản tâm sự. 

Cũng theo ông Toản, hiện nay, trước 
thông tin Trung Quốc tăng cường tiêu thụ 
chính ngạch thanh long, ông vui vì thấy sản 
phẩm mình làm ra bắt đầu có cơ hội xuất 
khẩu. Gia đình ông đã liên kết với một hợp 
tác xã dịch vụ và đăng ký thương hiệu, mã 
truy xuất nguồn gốc… để chuẩn bị cho thanh 
long đi chính ngạch. 

 
Người dân trồng thanh long VietGAP ở Bình Thuận 
đã đăng ký thương hiệu, mã truy xuất nguồn gốc để 
sẵn sàng cho xuất khẩu. 

Khi thị trường có sự thay đổi, những 
người trồng thanh long truyền thống cũng 
bắt đầu có xu hướng chuyển đổi phương 
thức sản xuất. Anh Bình, nông dân ở xã 
Hồng Sơn (huyện Hàm Thuận Bắc) cho biết, 
gần 5 năm qua, gia đình anh vẫn sản xuất 
theo kiểu truyền thống. Trái cây của gia đình 
anh chủ yếu được các thương lái trong vùng 
thu mua để xuất khẩu qua Trung Quốc theo 
đường tiểu ngạch. 

Anh chia sẻ: “Họ chỉ yêu cầu trái cây to, 
đẹp và ít khi phàn nàn về các vấn đề dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật nên có phần dễ 
làm. Bây giờ, thị trường có sự thay đổi thì 

gia đình tôi cũng phải thay đổi theo nếu 
không sẽ không bán được thanh long. Tôi 
dự kiến chuyển qua làm mô hình VietGAP 
trong năm tới”. 

Ông Ngô Xuân Hiền, giám đốc một hợp 
tác xã thanh long ở xã Hàm Hiệp (Hàm 
Thuận Bắc) chia sẻ, ông vui vì cơ hội cho 
người làm mô hình VietGAP, GlobalGAP 
đang tăng lên. Hiện nay, nhiều người dân 
làm theo truyền thống bắt đầu tìm hiểu thông 
tin để chuyển qua làm thanh long chất lượng 
cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. 

 
Nhiều nhà vườn sản xuất truyền thống bắt đầu 
chuyển qua làm thanh long VietGAP để đáp ứng nhu 
cầu thị trường. 

Ông Võ Tính, Trưởng phòng Kế hoạch 
Công ty TNHH Một thành viên rau quả Bình 
Thuận cho biết, từ trước tới nay, thị trường 
Trung Quốc thả lỏng nên người trồng thanh 
long cứ sản xuất theo truyền thống. Bây giờ, 
nếu người dân không thay đổi, không đi 
trước trong việc làm hàng chất lượng cao thì 
sẽ gặp nhiều khó khăn. 

“Người làm thanh long cần phải đi vào 
quy trình VietGAP và thực hiện đăng ký mã 
vùng trồng… Thực ra, nếu người dân chịu 
làm thì các quy trình của VietGAP không quá 
khó đối với họ. Một khi đã làm được hàng 
sạch thì không sợ bị bắt ép”, ông Tính nhận 
định.   

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, toàn tỉnh 
có khoảng 29,5 nghìn ha cây thanh long, 
năng suất bình quân khoảng 25 tấn/ha. Tổng 
sản lượng hàng năm ước khoảng 600-700 
nghìn tấn. 
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Từ trước đến nay, 95% thanh long được 
xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng có đến 
90% xuất theo tiểu ngạch, 5% còn lại là xuất 
chính ngạch bởi các tập đoàn, doanh nghiệp 
lớn. 

Hiện nay, một số doanh nghiệp cũng tổ 
chức xuất khẩu thanh long qua các thị 
trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Úc, New Zealand… nhưng con số này không 
đáng kể. 

 

Minh Hậu // https://nongnghiep.vn.- 
2019 (ngày 2 tháng 10) 

https://nongnghiep.vn/thanh-long-
vietgap-rong-duong-xuat-khau-
post250405.html 

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

TRÌNH QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 
HỒ CHỨA NƯỚC HƠN 51 TRIỆU MÉT KHỐI 

ự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận có 
tổng dung tích 51,21 triệu mét khối, 

có diện tích sử dụng 693,31 ha với tổng mức 
đầu tư 585,647 tỷ đồng, được đánh giá sẽ là 
công trình có tính quyết định trong việc cấp 
nước cho huyện Hàm Thuận Nam, thành 
phố Phan Thiết và vùng nam Bình Thuận để 
phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh biến 
đổi khí hậu rất phức tạp. 

 
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày báo 
cáo thẩm tra dự án. 

Chiều 24-10, thừa ủy quyền của Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng Kế hoạch và 
Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình 
về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án 
hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận 
Nam, tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Dự 
án). 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, 
huyện Hàm Thuận Nam là một trong những 
vùng khô hạn, thường xuyên xảy ra hạn hán 

nhất của tỉnh Bình Thuận và cả nước. Nguồn 
nước mặt hằng năm tại khu vực này chủ yếu 
được khai thác từ ba con sông, gồm: sông 
Phan, sông Mương Mán và sông La Ngà. 
Nguồn nước này phân bố không đồng đều 
trong năm, vào mùa mưa lượng nước trên 
các sông rất lớn, gây ra lũ lụt, trong khi vào 
mùa khô nước sông cạn kiệt, gây khó khăn 
trong việc cung cấp nước cho sản xuất nông 
nghiệp cũng như sinh hoạt của nhân dân 
trong huyện. Do đó, việc xây dựng hệ thống 
các hồ chứa nước là vấn đề cần được quan 
tâm nhằm điều tiết nguồn nước, đáp ứng 
nhu cầu về nước cho sản xuất, sinh hoạt và 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Bên cạnh đó, mục tiêu của việc đầu tư xây 
dựng hồ chứa nước Ka Pét là nhằm khai 
thác hiệu quả tiềm năng nguồn nước sông 
Ka Pét để phục vụ cho mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội của huyện Hàm Thuận Nam. 
Đồng thời nhằm tạo nguồn cung cấp nước 
ổn định phục vụ cho sản xuất nông nghiệp 
của huyện Hàm Thuận Nam; nước cho sinh 
hoạt cho 120 nghìn người dân khu vực 
huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan 
Thiết; cấp nước cho sản xuất công nghiệp 
của khu công nghiệp Hàm Kiệm II; cắt giảm 
đỉnh lũ cho vùng hạ du sông Cà Ty đi qua 
thành phố Phan Thiết, cải thiện môi trường 
sinh thái do tăng lưu lượng xả nước về hạ 
du trong mùa khô. 

Dự án có tổng mức đầu tư 585,647 tỷ 
đồng, có nguồn vốn đầu tư thuộc nhóm B 
(mức đầu tư thấp), chủ yếu từ nguồn ngân 
sách nhà nước. Tuy nhiên, trong tổng diện 

D 

https://nongnghiep.vn/thanh-long-vietgap-rong-duong-xuat-khau-post250405.html
https://nongnghiep.vn/thanh-long-vietgap-rong-duong-xuat-khau-post250405.html
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tích chiếm đất là 693,31 ha, Dự án có yêu 
cầu chuyển đổi mục đích sử dụng 162,55 ha 
rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn Núi Ông. 
Do đó, Dự án được xếp loại dự án quan 
trọng quốc gia và thuộc thẩm quyền quyết 
định chủ trương đầu tư của Quốc hội. 

 
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng 
trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án hồ chứa 
nước Ka Pét. 

Về việc này, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban 
Khoa học, Công nghệ và Môi trường của 
Quốc hội nhận định, 162,55 ha diện tích 
rừng đặc dụng cần chuyển đổi chỉ chiếm 
0,6% diện tích lâm phần nhưng thuộc ranh 
giới phía ngoài của khu bảo tồn Núi Ông. 
Chất lượng rừng khu vực này ở mức trung 
bình, không phải là nơi sinh sống thường 
xuyên của loài động, thực vật nguy cấp, quý 
hiếm. Khu vực sẽ là lòng hồ trong tương lai 
không có dân cư sinh sống (không phải di 
dân tái định cư), không có tài nguyên khoáng 
sản, di tích lịch sử văn hóa và công trình kiến 
trúc phải bảo vệ, bảo tồn. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
có phương án trồng rừng thay thế với diện 
tích 1.941,69 ha tại ba khu vực đều là diện 
tích đất trống nằm trong quy hoạch đất lâm 
nghiệp của tỉnh Bình Thuận, không có tranh 
chấp, bảo đảm tính khả thi khi thực hiện Dự 
án. 

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường của Quốc hội 

cũng nhất trí với sự cần thiết đầu tư Dự án, 
đồng thời nhấn mạnh, công trình sẽ có tính 
quyết định trong việc cấp nước không chỉ 
cho huyện Hàm Thuận Nam mà còn đối với 
việc cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho 
thành phố Phan Thiết và vùng nam Bình 
Thuận để phát triển kinh tế - xã hội trong bối 
cảnh biến đổi khí hậu rất phức tạp. 

Đồng thời việc xây dựng hồ chứa nước 
Ka Pét cũng tạo việc làm mới, ổn định và 
nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; 
hạn chế tình trạng di dân tự do, tạo ổn định 
xã hội, bảo đảm an ninh trật tự khu vực này; 
cải thiện cảnh quan môi trường sinh thái khu 
vực lân cận, và phát huy tiềm năng du lịch, 
dịch vụ của tỉnh Bình Thuận. 

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường của Quốc hội đánh giá đây là dự án 
có hiệu quả kinh tế - xã hội cao và bền vững, 
đã đáp ứng các quy định của pháp luật về 
việc trình Quốc hội quyết định chủ trương 
đầu tư dự án quan trọng quốc gia và quyết 
định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 
đất, sử dụng rừng sang mục đích khác. 

Cũng trong chiều 24-10, Quốc hội tiến 
hành thảo luận tại Tổ về chủ trương đầu tư 
Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, Quốc 
hội sẽ tiến hành thảo luận tại Hội trường cho 
ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án vào ngày 
12-11; ngày 26-11, Quốc hội tiến hành biểu 
quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn chủ 
trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

 

Duy Linh // https://nhandan.com.vn.- 
2019 (ngày 25 tháng 10) 

https://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-
su-kien/item/42011602-trinh-quoc-hoi-
quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-ho-chua-
nuoc-hon-51-trieu-met-khoi.html
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ỦY BAN KINH TẾ QUỐC HỘI 'THÚC' TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG 
MẶT BẰNG CAO TỐC PHAN THIẾT - DẦU GIÂY  

hó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc 
hội Nguyễn Đức Kiên yêu cầu công 
tác giải phóng mặt bằng cao tốc 

Phan Thiết - Dầu Giây cần được đẩy 
nhanh tiến độ và giải ngân dự án.  

 
Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đi qua địa bàn 3 
huyện và 1 thành phố của tỉnh Đồng Nai (Ảnh 
minh họa) 

Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc 
hội vừa có buổi làm việc với lãnh đạo 2 tỉnh 
Đồng Nai và Bình Thuận về triển khai công 
tác giải phóng mặt bằng 2 tuyến cao tốc 
Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu 
Giây. 

Trong 2 tuyến cao tốc này, tuyến cao tốc 
Phan Thiết - Dầu Giây đi qua địa bàn 3 
huyện và 1 thành phố của tỉnh Đồng Nai. 
Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng 
đối với dự án này còn chậm so với kế 
hoạch. Đến nay, Đồng Nai đã được cấp 
470 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng nhưng việc 
giải ngân còn hạn chế. 

Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi 
trường Đồng Nai, nguyên nhân khiến công 
tác giải phóng mặt bằng đối với tuyến cao 

tốc Phan Thiết - Dầu Giây chậm là do dự 
án thay đổi về quy mô từ 4 làn xe lên 6 làn 
xe, nên phạm vi ranh giới thực hiện công 
tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng 
thay đổi, phải phê duyệt lại khung chính 
sách bồi thường, hỗ trợ, ban hành thông 
báo thu hồi đất mới. 

Ngoài ra, một số đoạn của dự án cao tốc 
Phan Thiết - Dầu Giây phải điều chỉnh lại 
thiết kế các nút giao. 

Tại buổi làm việc, Phó chủ nhiệm Ủy 
ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên 
cho rằng tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu 
Giây là dự án trọng điểm đã có quy hoạch 
từ lâu, khi hoàn thành sẽ tháo gỡ “nút thắt” 
giao thông và tạo sự đột phá cho sự phát 
triển kinh tế của tỉnh. 

Do đó, ông Kiên yêu cầu công tác giải 
phóng mặt bằng cần được đẩy nhanh tiến 
độ. Đồng thời đề nghị Ban Quản lý dự án 
Thăng Long (đơn vị quản lý dự án của Bộ 
Giao thông vận tải) phối hợp chặt chẽ với 
địa phương quy hoạch các mỏ vật liệu để 
đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án đường 
cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. 

 
Trần My // 

https://vietnamfinance.vn.- 2019 
 (ngày 12 tháng 10) 

 

https://vietnamfinance.vn/uy-ban-kinh-
te-quoc-hoi-thuc-tien-do-giai-phong-mat-
bang-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-
20180504224230043.htm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

P 

https://vietnamfinance.vn/uy-ban-kinh-te-quoc-hoi-thuc-tien-do-giai-phong-mat-bang-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-20180504224230043.htm
https://vietnamfinance.vn/uy-ban-kinh-te-quoc-hoi-thuc-tien-do-giai-phong-mat-bang-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-20180504224230043.htm
https://vietnamfinance.vn/uy-ban-kinh-te-quoc-hoi-thuc-tien-do-giai-phong-mat-bang-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-20180504224230043.htm
https://vietnamfinance.vn/uy-ban-kinh-te-quoc-hoi-thuc-tien-do-giai-phong-mat-bang-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-20180504224230043.htm
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VỀ 'THỦ PHỦ' THANH LONG XUẤT NGOẠI 

ỉnh Bình Thuận được xem là "thủ phủ" 
sản xuất thanh long với sản lượng hàng 
năm lên tới trên 600 nghìn tấn. Những 

năm qua, nhờ cây trồng này, nhiều gia đình trở 
nên giàu có. 

 

Tỉnh Bình Thuận hiện có khoảng 29,5 nghìn 
ha trồng thanh long. Trong đó, hai huyện Hàm 
Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc là nơi chiếm 
phần lớn diện tích 

 

Theo sở NN-PTNT Bình Thuận, hiện nay, 
cây thanh long ở địa phương đạt năng suất 
cao với khoảng 25 tấn/ha. Bình quân, mỗi 
năm, nông sản này đạt sản lượng từ 600.000-
700.000 tấn.   

 Cây thanh long bén rễ trên đất Bình Thuận đã 

lâu và có nhiều vườn trên 10 năm thu hoạch. 
Ở những vườn này, cây được chăm sóc tốt 
nên hệ thống rễ chắc khỏe, bám chặt vào trụ 
bê tông và truyền dưỡng chất cho tán cây 
xanh tốt, trái chín mọng.   

 

Bà Lê Phương Chi, xã Hàm Minh, huyện 
Hàm Thuận Nam cho biết, để đáp ứng nhu cầu 
thị trường xuất khẩu, bà tập trung sản xuất 2 
ha thanh long theo quy trình VietGAP. Trong 
năm 2020, bà sẽ mở rộng diện tích và sản xuất 
theo GlobalGAP. 

 

Bà Chi chia sẻ: "Những năm trước, thanh 
long VietGAP, GlobalGAP cũng chỉ bán cho 
thương lái với giá ngang bằng thanh long 
truyền thống. Thời gian tới, thị trường sẽ thay 
đổi nên việc sản xuất trái cây chất lượng cao 
là cần thiết".   

T 
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Để thanh long phát triển tốt, ngoài việc làm 
đất, bón phân, tưới nước... nông dân Bình 
Thuận còn chong đèn vào ban đêm để kích 
thích cây sinh trưởng. 

 

Việc chong đèn cho thanh long được nông 
dân thực hiện trong một khoảng thời gian nhất 
định để kích thích cây ra hoa trái vụ. Thông 
thường, mỗi đêm, người làm vườn sẽ bật đèn 
khoảng từ 8-10 tiếng mỗi đêm và liên tục trong 
khoảng 15 đêm. 

 

Cùng với việc trồng trụ truyền thống, nông 
dân Bình Thuận bắt đầu trồng theo phương 
thức leo giàn. Cách trồng này sẽ giúp người 

dân tiện chăm sóc, bón phân và dễ thu hoạch 
trái chín 

 

Theo Sở NN-PTNT, mỗi năm, tỉnh xuất 
khẩu qua Trung Quốc hàng trăm nghìn tấn 
thanh long. Trong đó, 90% trái cây xuất theo 
đường tiểu ngạch còn lại là chính ngạch bởi 
các công ty, tập đoàn lớn.  

 

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, 
tỉnh Bình Thuận tuyên truyền người dân 
chuyển hướng sản xuất từ truyền thống qua 
VietGAP, GlobalGAP.  

Để đáp ứng sự phát triển bền vững và xuất 
khẩu chính ngạch qua Trung Quốc, các thị 
trường khó tính, tỉnh Bình Thuận quy hoạch 
đến năm 2025 là 30 nghìn ha thanh long với 
năng suất bình quân 30 tấn/ha, sản lượng đạt 
trên 840 nghìn tấn. Nâng diện tích thanh long 
an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP 
của tỉnh với tỷ lệ trên 50% vào năm 2020 và 
70% vào năm 2025. 

Minh Hậu - Kim Sơ // 
https://nongnghiep.vn.- 2019 

 (ngày 6 tháng 10) 

https://nongnghiep.vn/ve-thu-phu-thanh-
long-xuat-ngoai-post250488.html 

  

https://nongnghiep.vn/ve-thu-phu-thanh-long-xuat-ngoai-post250488.html
https://nongnghiep.vn/ve-thu-phu-thanh-long-xuat-ngoai-post250488.html
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

CÔ GIÁO XÂY NHÀ CHO HỌC TRÒ NGHÈO 

gười dân phường Đức Long, TP 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận hầu hết 
mưu sinh bằng nghề đi biển. Trong 

gần 30 năm đi dạy, cô giáo Trần Thị Hòa 
(Trường Tiểu học Đức Long) chứng kiến 
nhiều hoàn cảnh khó khăn của các học trò 
nghèo vùng biển. Trong số ấy có em Nguyễn 
Hữu Dư (SN 2010).  

Ba năm trước, cô Hòa bước vào lớp do 
mình làm chủ nhiệm và bắt gặp một học sinh 
không mặc đồng phục, thay vào đó là chiếc 
áo đã sờn rách. Cuối buổi học, cô lặng lẽ 
theo sau cậu học trò về nhà. Hóa ra đấy 
không phải là nhà mà chỉ là một cái chòi tạm 
bợ, nắng xuyên, mưa dột tứ bề mà em đang 
sống cùng ông bà nội. Trong nhà không có 
đồ đạc gì ngoài chiếc giường. "Những đêm 
mưa, em ngồi học bài mà chỗ nào cũng ướt. 
Ngồi học mà cứ lo cái chòi sập, đè lên ông 
bà" - Nguyễn Hữu Dư nhớ lại. 

Quyết tâm làm cái gì đó giúp cậu học trò 
của mình an tâm đến lớp, cô Hòa bỏ tiền túi 
mua đồng phục, sách vở tặng Dư. Chưa hết, 
cô còn lặng lẽ vận động những người thân, 
phụ huynh cùng mình gom góp xây dựng lại 
ngôi nhà mới cho Dư. Người giúp công, 
người giúp của, cuối cùng, một ngôi nhà mới 
dù không quá khang trang nhưng ấm cúng 
cũng được mọc lên trên nền cái chòi cũ. 

"Không chỉ giúp xây nhà, cô Hòa còn mua 
tặng các vật dụng thiết yếu cho gia đình. Nếu 
không có sự giúp đỡ này, không biết việc 
học của Dư sẽ đi về đâu" - ông Nguyễn Văn 
Định (ông nội em Dư) xúc động. 

Bận lòng với cảnh nghèo của học trò, đến 
nay cô Hòa đã vận động xây dựng được 4 
căn nhà mới, mỗi căn từ 30-50 triệu đồng để 
các em có chỗ trú nắng, trú mưa. Trong quá 
trình xây dựng, nhiều khi số tiền vận động 
không đủ, cô Hòa lại trích tiền lương của 
mình. Khi nhà hoàn thành, cô lại vận động 
và tự bỏ tiền để mua những vật dụng cần 

thiết như: bàn học, quạt máy, nồi cơm điện... 
cho gia đình các em. 

 
Cô Trần Thị Hòa và bà cháu Nguyễn Hữu Dư trong 
căn nhà mới do cô vận động xây dựng 

"Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của 
nhiều học sinh, tôi không đành lòng. Bên 
cạnh truyền thụ kiến thức, tôi muốn làm việc 
gì đó giúp đỡ được phần nào hay phần đó 
để các em yên tâm đến lớp" - cô Hòa tâm 
sự. 

Nhiều năm nay, giáo viên Trường Tiểu 
học Đức Long đã quen với việc cô Hòa phải 
ứng lương xây nhà cho học trò nghèo. 
"Ngoài giảng dạy, cô Hòa luôn hết lòng với 
học trò nghèo, giúp các em vượt qua khó 
khăn để tiếp tục được đến trường. Cô đã 
góp phần làm giảm bớt tình trạng học sinh 
bỏ học vì gia đình khó khăn" - thầy Quách 
Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức 
Long, nhìn nhận. 

Mỗi căn nhà mới mọc lên cho học trò 
nghèo là một niềm vui với cô Hòa. Lúc chia 
tay, cô Hòa kể ngôi nhà thứ 5 cho học trò 
nghèo sắp được xây dựng với niềm vui lấp 
lánh trong ánh mắt.  

Thương Hoài // https://nld.com.vn.- 
2019 (ngày 25 tháng 10) 

https://nld.com.vn/thoi-su/co-giao-xay-
nha-cho-hoc-tro-ngheo-
2019102420595369.htm

N 

https://nld.com.vn/thoi-su/co-giao-xay-nha-cho-hoc-tro-ngheo-2019102420595369.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/co-giao-xay-nha-cho-hoc-tro-ngheo-2019102420595369.htm
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Đã mắt, ngon miệng với Món ngon Bình Thuận 

CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG GIAN ẨM THỰC - ĐẶC SẢN BÌNH THUẬN NĂM 2019 
VỚI CHỦ ĐỀ "MÓN NGON BÌNH THUẬN" DIỄN RA TỪ NGÀY 18 ĐẾN 21-10 TẠI 

QUẢNG TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH, TP PHAN THIẾT.  

hương trình nằm trong chuỗi các hoạt 
động kỷ niệm 24 năm Ngày Du lịch 
Bình Thuận do Sở Văn hóa - Thể thao 

và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch và 
UBND TP Phan Thiết tổ chức. 

 

 

 

 

C 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 10 năm 2019                           __             -32- 
 

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

 

 

 
Các món ăn có giá khá bình dân, thu hút nhiều người 
dân và du khách đến tham quan, thưởng thức 
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Các món ăn tham gia chương trình 

Ngoài ra, tại đây còn có các hoạt động 
như: Hội thi đầu bếp giỏi tỉnh Bình Thuận 
2019 với nội dung thi món ngon và cắt tỉa 
rau, củ, quả; chương trình trưng bày các 
lồng đèn trong Lễ hội Trung thu Phan Thiết 
2019 cùng nhiều chương trình nghệ thuật 
đặc sắc trong nước và quốc tế. 

Những món ăn tại các gian hàng có giá 
bán 20.000-50.000 đồng/món, thu hút khá 
nhiều người dân địa phương, khách du lịch 
trong nước và quốc tế đến tham quan, 
thưởng thức.  

 

Thương Hoà // https://nld.com.vn.- 
2019 (ngày 20 tháng 10) 

https://nld.com.vn/diem-den-hap-dan/da-
mat-ngon-mieng-voi-mon-ngon-binh-thuan-

20191020095314522.htm 

 

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

ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI VĂN HÓA DU LỊCH DINH THẦY THÍM 

ễ hội văn hóa Dinh Thầy Thím mang ý 
nghĩa lịch sử văn hóa, ghi khắc công 
đức của các bậc tiền nhân khoảng hơn 

130 năm qua, đó là nhân vật Thầy Thím. 

 
Múa Lân Sư Rồng chào mừng Lễ nghinh thần, rước 
sắc phong và bằng công nhận di tích từ mộ Thầy 
Thím về dinh Thầy Thím. Ảnh: Nguyễn Thanh – 
TTXVN 

Sáng 12/10, rất đông du khách và người 
dân địa phương nô nức “đổ” về Di tích lịch 
sử - văn hóa Dinh Thầy Thím, tại xã Tân 
Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận để tham 

dự Lễ nghinh thần, rước sắc phong và bằng 
công nhận di tích. Đây là một nghi lễ hết sức 
quan trọng và là hoạt động khai hội Lễ hội 
văn hóa- du lịch Dinh Thầy Thím năm 2019. 

Là một trong 5 lễ hội văn hóa tiêu biểu 
được tỉnh Bình Thuận chọn để phục vụ phát 
triển du lịch của địa phương, Lễ hội văn hóa 
Dinh Thầy Thím mang ý nghĩa lịch sử văn 
hóa, ghi khắc công đức của các bậc tiền 
nhân khoảng hơn 130 năm qua, đó là nhân 
vật Thầy Thím. 

Theo truyền thuyết, nhân vật Thầy Thím 
đã có nhiều công lao to lớn giúp đỡ dân 
nghèo bốc thuốc chữa bệnh, đóng ghe 
thuyền giúp ngư dân, khai hoang đồng 
ruộng… 

Lễ hội về sự tích Thầy Thím là tài sản vô 
giá của nhân dân làng Tam Tân, thị xã La Gi 
nói riêng và Bình Thuận nói chung. 

Ngày nay, Lễ hội Dinh thầy Thím đã trở 
thành nét văn hóa truyền thống của không 
chỉ riêng người dân địa phương mà còn thu 

L 

https://nld.com.vn/diem-den-hap-dan/da-mat-ngon-mieng-voi-mon-ngon-binh-thuan-20191020095314522.htm
https://nld.com.vn/diem-den-hap-dan/da-mat-ngon-mieng-voi-mon-ngon-binh-thuan-20191020095314522.htm
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hút hàng trăm nghìn lượt du khách khắp nơi 
về tham gia lễ hội. 

 
Lễ nghinh thần, rước sắc phong và bằng công nhận 
di tích từ mộ Thầy Thím về dinh Thầy Thím tại xã Tân 
Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn 
Thanh – TTXVN 

Diễn ra trong 3 ngày (12- 14/10), Lễ hội 
được tổ chức trong không gian văn hóa đặc 
trưng, đậm nét dân gian với nhiều hoạt động 
đặc sắc. Phần lễ là một chuỗi các nghi thức 
truyền thống như: lễ nghinh Thần, rước sắc 
phong, lễ nhập điện an vị, thỉnh thực, giỗ 
Tiền Hiền và cúng binh gia… 

Để tạo sân chơi cho du khách, phần hội 
gồm các trò chơi dân gian đậm nét xứ biển 
như: trò chơi khiêng thúng ra khơi, hội thi 
gánh cá, đan lưới, kéo co… 

Ngoài ra, lễ hội còn diễn ra các hoạt động 
giao lưu văn hóa, ca nhạc tạp kỹ và trưng 
bày hình ảnh về sự tích Thầy Thím… 

 
Hàng ngàn du khách và người dân địa phương nô nức 
về khu Di tích lịch sử - văn hóa dinh Thầy Thím. Ảnh: 
Nguyễn Thanh - TTXVN 

Theo Ban tổ chức lễ hội, không chỉ tập 
trung vào ngày diễn ra lễ hội mà ngay từ đầu 
tháng 9 âm lịch, khách hành hương đã về 
Dinh rất đông xin lộc, cúng bái, cầu mong 
một năm no ấm, bình yên, tiêu trừ bệnh tật. 

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, Ban 
tổ chức đã bố trí khu sinh hoạt cộng đồng để 
khách hành hương có không gian rộng để 
nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi… 

Đồng thời, Ban quản lý Dinh phối hợp với 
các lực lượng tăng cường kiểm tra, khắc 
phục tối đa nạn ăn xin, móc túi và bán hàng 
rong chèo kéo du khách. 

Mỗi năm, Lễ hội văn hóa- du lịch Dinh 
Thầy Thím thu hút khoảng 300.000 lượt 
khách đến viếng, dâng hương tại Dinh và kết 
hợp tham quan, nghỉ dưỡng tại thị xã La Gi./. 

 

Hồng Hiếu // https://bnews.vn.- 2019 
(ngày 13 tháng 10) 

https://bnews.vn/doc-dao-le-hoi-van-hoa-
du-lich-dinh-thay-thim/137102.html

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

GIỮ NGHỀ BẰNG “DUYÊN NỢ” 

am mê gốm Chăm từ nhỏ, ông đã tự 
tay làm ra hàng nghìn sản phẩm gốm 
đủ các loại như: Tháp Chăm, Linga, 

Yoni, bình gốm Chăm… Năm nay 66 tuổi 
nhưng đã có hơn 50 năm gắn bó với nghề 
gốm Chăm. 

 

Trải qua biết bao thăng trầm với nghề, có 
lúc nghề gốm tưởng như không thể tồn tại vì 
các sản phẩm gốm làm ra không có thị 
trường tiêu thụ. Vượt lên tất cả những khó 
khăn ấy, suốt hàng chục năm qua, ông luôn 
“chung thủy” với nghề và luôn ấp ủ khát vọng 
nghề gốm sẽ hưng thịnh trở lại. 

Đ 

https://bnews.vn/doc-dao-le-hoi-van-hoa-du-lich-dinh-thay-thim/137102.html
https://bnews.vn/doc-dao-le-hoi-van-hoa-du-lich-dinh-thay-thim/137102.html
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Ông là Đặng Văn Sơn, nghệ nhân sống 
tại thôn Bình Tiến, xã Phong Hiệp, huyện 
Bắc Bình (Bình Thuận). 

 
Nghệ nhân Đặng Văn Sơn chăm chú bên sản phẩm 
gốm của mình 

Nghệ nhân Đặng Văn Sơn thổ lộ: “Lúc 
trước, cha mẹ sống bằng nghề làm ruộng, ở 
vùng quê nghèo, tôi quen với nghề gốm là 
“cái duyên nợ”. Vốn tính phá phách như 
những đứa trẻ miền quê, những cục đất sét 
trở thành một thứ đầy thích thú với tôi”. 
Bước sang tuổi 11, cậu bé Đặng Văn Sơn 
bắt đầu mày mò làm những vật dụng gốm 
phục vụ cho cuộc sống, như: nồi, lò, chậu, 
tháp Chăm, Linga, Yoni, bình gốm Chăm… 
Qua thời gian, nghệ nhân Đặng Văn Sơn đã 
gắn bó với những cục đất sét vô tri ấy từ khi 
nào không biết. Bằng niềm tin, sự say mê 
đầy sáng tạo, nghệ nhân Sơn đã giữ lại nghề 
gốm Chăm truyền thống hơn 50 năm nay. 

Theo nghệ nhân Sơn, xưa nay, chỉ có phụ 
nữ Chăm mới làm gốm, ông “lấn sân” là xuất 
phát từ niềm đam mê. Bàn tay nhẹ nhàng 
uốn nắn những đường cong trên tháp Chăm, 
ông kể: “Dù là một nông dân nhưng tôi lại mê 
làm gốm từ nhỏ. Đến với nghề gốm vì đam 
mê nhưng cũng vì mưu sinh cuộc sống, dần 
dà tôi bị cuốn hút vào những cục đất sét ấy. 
Tôi hạnh phúc khi làm ra một tác phẩm, hạnh 
phúc khi những đứa con tinh thần của mình 
được khách hàng yêu thích”. 

Vừa nói chuyện với chúng tôi, nghệ nhân 
Sơn vừa thao tác trên các tháp gốm Chăm 

thô và kể: “Nhà nghèo sống bằng nghề 
nông, phải nuôi 3 đứa con ăn học nên khó 
khăn lắm. Do thích nghề gốm, mình học 
thêm rồi đi làm thuê cho các chủ gốm ở đây 
kiếm thêm thu nhập. Tuy thu nhập từ nghề 
làm gốm Chăm không nhiều, ngày công chỉ 
kiếm được từ 80.000 - 100.000 đồng nhưng 
không làm nghề thì buồn lắm!”. Trong 50 
năm qua, nghệ nhân Đặng Văn Sơn đã tự 
tay mình tạo ra hàng nghìn sản phẩm gốm 
Chăm. Ngoài ra, ông còn tận tình chỉ dạy cho 
hàng chục lao động, con em người Chăm 
theo học nghề gốm, góp phầm bảo tồn phát 
phát huy giá trị gốm Chăm ở địa phương. 

“Tuy là nghề gốm Chăm truyền thống 
được người dân truyền qua nhiều đời, 
nhưng có thời điểm nghề gốm ở Bình Thuận 
cũng lâm vào bế tắc, sản phẩm làm ra không 
bán được, không ít nghệ nhân phải bỏ nghề 
tìm việc khác mưu sinh, nghề gốm tưởng 
chừng như đi vào ngõ cụt. Khoảng hơn 10 
năm trước, cả xã Phong Hiệp, huyện Bắc 
Bình có 100 hộ theo nghề gốm thì đều rất 
nghèo. Lúc bấy giờ, thỉnh thoảng mới có 5-7 
du khách ngoài tỉnh đến tham quan, tiện thể 
mua vài món gốm đất làm kỷ niệm”, nghệ 
nhân Sơn nói.  

Để giữ gìn và phát triển làng gốm, ngoài 
nỗ lực của các nghệ nhân thì UBND tỉnh 
Bình Thuận cũng đã triển khai đề án “Chiến 
lược marketing gốm giai đoạn 2010-2015 và 
tầm nhìn đến năm 2020”. Đồng thời, UBND 
tỉnh Bình Thuận có chủ trương phát triển 
nghề gốm phục vụ du lịch. Nhờ đó, du khánh 
trong nước và quốc đế đến tham quan làng 
gốm ở Bình Thuận ngày càng đông. 

 

 Xuân Hướng // http://baovanhoa.vn. – 
2019 (ngày 18 tháng 10) 

http://baovanhoa.vn/van-hoa/%C4%91oi-
song-van-
hoa/artmid/570/articleid/23048/giu-nghe-
bang-%E2%80%9Cduyen-no%E2%80%9D 

 

 
 

 

http://baovanhoa.vn/van-hoa/%C4%91oi-song-van-hoa/artmid/570/articleid/23048/giu-nghe-bang-%E2%80%9Cduyen-no%E2%80%9D
http://baovanhoa.vn/van-hoa/%C4%91oi-song-van-hoa/artmid/570/articleid/23048/giu-nghe-bang-%E2%80%9Cduyen-no%E2%80%9D
http://baovanhoa.vn/van-hoa/%C4%91oi-song-van-hoa/artmid/570/articleid/23048/giu-nghe-bang-%E2%80%9Cduyen-no%E2%80%9D
http://baovanhoa.vn/van-hoa/%C4%91oi-song-van-hoa/artmid/570/articleid/23048/giu-nghe-bang-%E2%80%9Cduyen-no%E2%80%9D
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KẾT QUẢ CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT “SẮC MÀU BÌNH THUẬN” 
LẦN THỨ VII NĂM 2019 

ược sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ 
Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Văn học 
Nghệ thuật Bình Thuận đã phát động 

cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề "Sắc màu 
Bình Thuận lần thứ 7- 2019".  

Qua gần 8 tháng phát động, Ban Tổ chức 
cuộc thi đã nhận được 790 tác phẩm của 85 
tác giả từ 12 tỉnh, thành trong cả nước. 

Ban Giám khảo đã chấm và chọn 100 tác 
phẩm (theo phương thức online), từ đó xét 
chọn giải thưởng của cuộc thi theo phương 
thức chấm trực tiếp trên ảnh giấy. Sau 4 
vòng chấm chọn, Ban Giám khảo đã chọn ra 
11 tác phẩm đoạt giải như sau: 

 - 01 Giải Nhất: 

 
Tác phẩm: Bảo Trì điện gió đảo Phú Quý -  Tác giả: 
Huỳnh Quang Huy (Bình Thuận) 

 

 

 

- 02 Giải Nhì: 

 
Tác phẩm: Mùa lưới rùng Phan Thiết - Tác giả: 
Nguyễn Hoàng Nam (An Giang) 

 
Tác phẩm: Ngày hội truyền thống - Tác giả: Ngô 
Quang Phúc (Tp HCM) 

- 03 Giải Ba: 

 
Tác phẩm:Thanh long sấy xuất khẩu - Tác giả:Trần 
Túy (Bình Thuận) 

 

 

Đ 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 10 năm 2019                           __             -37- 
 

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

 
Tác phẩm: Nước mắm truyền thống - Tác giả: Hồ 
Đăng Khoa (Bình Thuận) 

 
Tác phẩm: Thu hoạch lúa - Tác giả: Nguyễn Thái An 
(Bà Rịa -Vũng Tàu) 

- 05 Giải Khuyến Khích: 

 
Tác phẩm: Lớp học tình thương - Tác giả: Nguyễn 
Nhật Xuân (Bình Thuận) 

 
Tác phẩm: Hoàng hôn biển Kê gà - Tác giả: Phan Thị 
Khánh (Tp. HCM) 

 
Tác phẩm: Hoa của biển - Tác giả: Hồ Thị Như Ái 
(Bình Thuận) 

 
Tác phẩm: Tỏ tình - Tác giả: Phạm Văn Thành (Bình 
Thuận) 

 
Tác phẩm: Công nghệ 4.0  - Tác giả: Phạm Hoài 
Thương (Bình Thuận) 

 

Đặng Hồng Long // http://vapa.org.vn.- 
2019 (ngày 23 tháng 10) 

http://vapa.org.vn/vapa/ket-qua-cuoc-thi-
anh-nghe-thuat-sac-mau-binh-thuan-lan-
thu-vii-nam-2019-post7006.html

 

http://vapa.org.vn/vapa/ket-qua-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-sac-mau-binh-thuan-lan-thu-vii-nam-2019-post7006.html
http://vapa.org.vn/vapa/ket-qua-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-sac-mau-binh-thuan-lan-thu-vii-nam-2019-post7006.html
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KHAI MẠC KHÔNG GIAN ẨM THỰC, ĐẶC SẢN BÌNH THUẬN 2019 

ối 18/10, tại quảng trường Nguyễn Tất 
Thành, thành phố Phan Thiết đã diễn 
ra lễ khai mạc Không gian Ẩm thực, 

đặc sản Bình Thuận 2019. Sự kiện thu hút 
đông người dân địa phương và khách du lịch 
đến thưởng lãm. 

 

Đây là sự kiện vừa kỷ niệm 24 năm Ngày 
Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 
24/10/2019), vừa giới thiệu, quảng bá nền 
văn hóa ẩm thực đa dạng, độc đáo và đậm 
đà hương vị miền biển đến với công chúng 
và khách du lịch trong và ngoài nước, qua 
đó tạo thêm một sản phẩm du lịch đặc trưng, 
một điểm nhấn du lịch thu hút khách du lịch 
khi đến với Phan Thiết - Bình Thuận.  

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch 
Hiệp hội Du lịch: Cùng với thắng cảnh thiên 
nhiên thơ mộng, các điểm tham quan, di tích 
lịch sử - văn hóa độc đáo, góp phần tạo nên 
sức hút cho ngành du lịch còn do Bình 
Thuận sở hữu một nền ẩm thực phong phú, 
đa dạng, đậm đà hương vị miền biển, luôn 
luôn sáng tạo và phát triển để đáp ứng nhu 
cầu thưởng thức và khám phá các món ngon 
ngày càng cao của khách du lịch trong nước 
và quốc tế. 

Tham gia Không gian Ẩm thực, đặc sản 
2019 có 18 đơn vị, doanh nghiệp với 20 gian 
hàng trưng bày, quảng bá, chế biến các món 
ngon mộc mạc, đậm đà hương vị vùng miền 
của các huyện Tuy Phong, Tánh Linh, Hàm 
Thuận Bắc, Phú Quý và thành phố Phan 
Thiết; giới thiệu ẩm thực đặc trưng của các 
resort, khách sạn, nhà hàng nổi tiếng trên 
địa bàn; thức uống chăm sóc sức khỏe chế 
biến từ thanh long; thực đơn món ngon miền 
biển như bánh canh chả cá, bánh quai vạc, 
bánh hỏi lòng heo... 

Diễn ra liên tục từ ngày 18 - 21/10, Không 
gian Ẩm thực, đặc sản Bình Thuận có các 
hoạt động như Hội thi Đầu bếp giỏi tỉnh Bình 
Thuận 2019 với 2 nội dung thi món ngon và 
cắt tỉa rau, củ, quả, khu trưng bày lồng đèn 
Lễ hội Trung thu Phan Thiết 2019, giới thiệu 
Mascot Du lịch Bình Thuận và sẩn khấu âm 
nhạc hàng đêm với nhiều chương trình nghệ 
thuật đặc sắc trong nước và quốc tế. Đây 
còn là sân chơi, là cơ hội cho các địa 
phương, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, 
nhà hàng trong và ngoài tỉnh giao lưu, trao 
đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc gìn giữ, 
sáng tạo, phát triển và quảng bá nghệ thuật 
chế biến món ngon vốn đa dạng và phong 
phú của ẩm thực Việt Nam nói chung, tỉnh 
Bình Thuận nói riêng. 

Chiều 19/10, tại Không gian Ẩm thực, đặc 
sản sẽ diễn ra Hội thi Đầu bếp giỏi tỉnh Bình 
Thuận năm 2019 với 2 nội dung là thi món 
ngon và cắt tỉa rau, củ, quả. 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 19 tháng 10) 

http://toquoc.vn/khai-mac-khong-gian-
am-thuc-dac-san-binh-thuan-2019-
20191019082657843.htm  

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

GẦN 2 TẤN VỎ CHAI LỌ, BAO BÌ THUỐC BVTV ĐƯỢC THU GOM 
VÀ TIÊU HỦY AN TOÀN 

hiến dịch “Môi trường sạch- Cuộc 
sống xanh” lần 5- năm 2019 vừa diễn 
ra tại Bình Thuận đã thu hút gần 

1.000 lượt nông dân tham dự, thu gom gần 

2 tấn vỏ bao bì thuốc BVTV, thu thập được 
500 chữ ký của nông dân trong cam kết 
chung bảo vệ môi trường. 

T 

C 

http://toquoc.vn/khai-mac-khong-gian-am-thuc-dac-san-binh-thuan-2019-20191019082657843.htm
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Chương trình do Syngenta Việt Nam và 
Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận phát động, 
diễn ra tronghai ngày 17 và 18/10/2019 tại 5 
xã Hàm Chính, Hàm Phú, Hàm Liêm, 
Mương Mán, Hàm Thạnh, tỉnh Bình Thuận. 

Chương trình nhằm dọn dẹp đồng ruộng, 
thu gom và xử lý vỏ chai, bao bì thuốc bảo 
vệ thực vật (BVTV) đã qua sử dụng; tập 
huấn nâng cao ý thức sử dụng thuốc BVTV 
an toàn và hiệu quả cho bà con nông dân. 

 
Thu gom vỏ chai lọ, bao bì thuốc BVTV trong các 
vườn thanh long tỉnh Bình Thuận 

Gần 1.000 lượt nông dân đã tham dự 
chương trình, thu gom vỏ chai, bao bì thuốc 
BVTV đã qua sử dụng bị vứt ngoài đồng 
ruộng, trong các vườn trái cây, ở những nơi 
công cộng… để mang đến các điểm thu gom 
và đổi lấy những phần quà thiết thực trong 
cuộc sống. Sau hơn 1 tháng phát động và 2 
ngày diễn ra chiến dịch, đã có gần 2 tấn vỏ 
chai lọ, bao bì thuốc BVTV được thu gom và 
tiêu hủy an toàn, theo tiêu chuẩn về “An 
toàn, Sức khỏe và Môi trường” của Tập 
đoàn Syngenta toàn cầu. 

Trong chương trình, bà con còn được 
tham dự những hoạt động thú vị và hữu ích 
như tập huấn về quy tắc “4 đúng” và “5 
Nguyên tắc vàng” về sử dụng thuốc BVTV 
an toàn và có trách nhiệm, tham gia các trò 
chơi vận động, đố vui, bốc thăm trúng 
thưởng với tổng hơn 100 giải thưởng có giá 
trị. 

Chương trình cũng thu thập được 500 
chữ ký của nông dân trong cam kết chung 
bảo vệ môi trường. 

Chương trình “Môi trường sạch, cuộc 
sống xanh” được Công ty TNHH Syngenta 
Việt Nam phát động từ năm 2015 nhằm góp 
phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của 
bà con nông dân, bắt đầu từ việc không vứt 
bừa bãi bao bì, chai lọ thuốc BVTV ra môi 
trường trong quá trình canh tác; đồng thời, 
giúp bà con nông dân thu gom bao bì, chai 
lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng và 
đem đến lò tiêu hủy an toàn, góp phần bảo 
vệ sức khỏe của chính bà con nông dân và 
xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, 
đẹp. Đây cũng là một phần đóng góp của 
công ty Syngenta Việt Nam trong chương 
trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” 
được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn) phát động. 

Hoạt động này là một phần cam kết “Bảo 
vệ an toàn cho con người” thuộc Chương 
trình Phát triển bền vững của Syngenta toàn 
cầu, trong đó cam kết huấn luyện an toàn lao 
động cho 20 triệu nông dân từ nay đến năm 
2020, đặc biệt tại các nước đang phát triển. 

Qua 5 năm tổ chức chương trình “Môi 
trường sạch, cuộc sống xanh” tại 6 tỉnh 
thành phố trên cả nước, đã có hơn 6.000 
nông dân tham gia chương trình và gần 32 
tấn bao bì, vỏ chai thuốc BVTV được thu 
gom và tiêu hủy theo đúng tiêu chuẩn của 
Tập đoàn Syngenta toàn cầu, góp phần xây 
dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. 

Hoàng Minh // https://congthuong.vn.- 
2019 (ngày 20 tháng 10) 

https://congthuong.vn/gan-2-tan-vo-chai-
lo-bao-bi-thuoc-bvtv-duoc-thu-gom-va-tieu-
huy-an-toan-126899.html 

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

GIÁO VIÊN DẠY LỚP MỘT, NỖI VẤT VẢ KHÓ NÓI THÀNH LỜI 

ành quá nhiều thời gian để dạy dỗ 
cũng chỉ với mỗi mong muốn duy 
nhất cuối năm em nào cũng biết 

đọc biết viết là quá vui mừng rồi". 

Giáo viên tiểu học khá vất vả so với 
những bậc học khác nhưng giáo viên dạy 
lớp Một thì sự khó khăn, cực nhọc lại gấp 
đến chục lần. 

“D 
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Một tiết học ở lớp 1 tại thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận 
(Ảnh tác giả) 

Các cô không chỉ dạy kiến thức, kỹ năng 
mà liên tục phải dỗ dành, phải chăm chút 
cho các em từng miếng ăn, giấc ngủ (ở 
trường bán trú) chẳng khác gì sự chăm bẵm 
những đứa con thơ của các bà mẹ. 

 

 
Mỗi giờ ra chơi giáo viên lớp Một thường ngồi kèm 
cho học sinh yếu thế này (Ảnh tác giả) 

Không có tình yêu thương thật sự sẽ 
chẳng bao giờ các cô có thể dạy được như 
thế. 

Mọi việc đều đến tay cô 

Giáo viên lớp Một thường phải đến 
trường trước nhiều đồng nghiệp từ 15-30 
phút mỗi ngày để quét dọn vệ sinh lớp học 
chuẩn bị cho một buổi học mới. 

Những ngày đầu năm học, các cô phải 
hướng dẫn học sinh từ cách đi vệ sinh, 
cách  làm vệ sinh cá nhân sao đúng cách, 
sao cho sạch. 

Cực nhất là chuyện học sinh đi tè thậm 
chí đại tiện ngay trong lớp học vẫn là chuyện 
thường với những đứa trẻ đầu cấp. 

Những lúc như thế, cô vừa xắn áo dài vừa 
lau chùi người cho các em, quét dọn phòng 
học để lớp ổn định học tập. 

Cô liên tục phải vừa dạy, vừa dỗ. Không 
ít em tới trường nhưng suốt buổi học chỉ 
khóc và đòi về. 

Dỗ học sinh yên lặng để học nhưng vẫn 
phải đảm bảo việc dạy học cho cả lớp, cho 
chính những học sinh ấy. 

Cô mệt cũng chẳng dám nổi cáu, vì chỉ 
cần cô lớn tiếng nạt nộ chúng càng khóc lớn 
hơn. 

Ở trường bán trú, vào bữa ăn cô phải bón 
cho những em lười ăn, những em chưa biết 
cầm đũa muỗm do gia đình không tự để các 
con tự xúc ăn. 

Cô Vân, một giáo viên dạy lớp 1 tại thị xã 
La Gi cho biết: “Khổ nhất là các bé ăn và 
đánh đổ cơm canh ra lớp.  

Giáo viên phải lau dọn thật kỹ để chiều 
vào học lớp không có mùi. 

Có những hôm cho trò ăn xong, lau dọn 
phòng học là đến ngay giờ dạy buổi chiều 
mà cô chưa được nghỉ ngơi tí nào”.   

“Ôm” trò suốt buổi học 

Một lớp học ít nhất cũng có vài em học 
trước quên sau, vừa học xong lại xem như 
mới.  
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Những học sinh này, các cô luôn phải 
kèm tuyệt đối trong các giờ học, đặc biệt là 
giờ ra chơi. 

Không khó khăn gì khi đi lượn một vòng 
quanh các lớp Một hình ảnh bắt gặp nhiều 
nhất là cô ngồi giữa đám học trò chậm tiến 
vây quanh. 

Hết cho các em đánh vần lại cầm tay bày 
từng nét chữ. Ngày nào cũng thế, cô trò 
chẳng rời nhau. 

Giáo viên chúng tôi cứ nói vui rằng “ôm” 
học sinh suốt ngày thế mà cũng chẳng tiến 
bộ là bao. 

Nhưng nếu không dạy kiểu thế, những 
học sinh này chắc chắn chẳng bao giờ có 
thể đọc, viết được. 

Niềm vui như vỡ òa sau bao ngày, một 
em học sinh cá biệt nào đó đã biết đọc, biết 
viết bình thường như bao bạn bè khác. 

Phải nói rằng, không có tình yêu thương 
thật sự học sinh sẽ chẳng bao giờ có được 
sự lo lắng, chăm chút cho các em tận tình 
đến thế. 

Tôi nhớ mãi câu nói của một đồng nghiệp: 
“Dành quá nhiều thời gian để dạy dỗ cũng 
chỉ với mỗi mong muốn duy nhất cuối năm 
em nào cũng biết đọc biết viết là quá vui 
mừng rồi". 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 6 tháng 10) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-
vien-day-lop-mot-noi-vat-va-kho-noi-thanh-

loi-post203061.gd 

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

GIÁO VIÊN TỈNH BÌNH THUẬN SẮP ĐƯỢC NHẬN TIỀN HỖ TRỢ 
GIÁO DỤC NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

âu hỏi đang được nhiều người quan 
tâm: “Giáo viên dạy trẻ khuyết tật hòa 
nhập có được truy lĩnh tiền bồi dưỡng 

không? Và nếu có sẽ thực hiện từ năm học 
nào?" 

 
Công văn của tỉnh Bình Thuận hướng dẫn về việc 
triển khai chính sách ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục, nhân viên hỗ trợ giáo dục người 
khuyết tật (Ảnh tác giả) 

Trong đó, có quy định Điều 7. Phụ cấp, 
chính sách ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục, nhân viên hỗ trợ giáo dục 
người khuyết tật nêu rõ: 

1. Các đối tượng sau đây được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định 
số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 
2006 của Chính phủ về chính sách đối với 
nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác 
ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 

a) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trực 
tiếp giảng dạy, quản lý người khuyết tật theo 
phương thức giáo dục chuyên biệt trong cơ 
sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ 
phát triển giáo dục hòa nhập; 

b) Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người 
khuyết tật theo phương thức giáo dục 
chuyên biệt trong các cơ sở giáo dục không 
thuộc Điểm a Khoản này. 

2. Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người 
khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa 
nhập không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 
này được hưởng phụ cấp ưu đãi như sau: 

Thế nhưng, sau 7 năm Nghị định của 
Chính phủ ban hành, ngày 19 tháng 3 năm 
2019 Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận mới 
ban hành Công văn Số: 929 /UBND-
KGVXNV về việc triển khai thực hiện chính 
sách ưu đãi đối với nhà giáo,cán bộ quản lý 

C 
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giáo dục, nhân viên hỗ trợ giáo dục người 
khuyết tật. 

Công văn nêu rõ: Đối với chế độ phụ cấp 
ưu đãi cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 
dục, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết 
tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
công lập:  

Cách tính, hưởng các khoản phụ cấp, 
kinh phí thực hiện được thực hiện theo các 
quy định tại Nghị định số 113/2015/NĐ-CP 
ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định 
phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp 
trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo 
trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công 
lập và Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH 
ngày 10/8/2017 của Bộ 3 Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện 
một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-
CP.  

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các 
Phòng, ban có liên quan triển khai, hướng 
dẫn các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân và các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực 
hiện theo đúng quy định. 

Nhiều nhà giáo và cơ sở giáo dục có trẻ 
khuyết tật hòa nhập đang rất nóng lòng để 
nhận được số tiền hỗ trợ này. 

Thế nhưng câu hỏi vẫn đang được nhiều 
người quan tâm nhất: “Giáo viên dạy trẻ 
khuyết tật hòa nhập có được truy lĩnh tiền 
bồi dưỡng không? Và nếu có sẽ thực hiện 
từ năm học nào?”. 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 19 tháng 10) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/giao-
vien-tinh-binh-thuan-sap-duoc-nhan-
tien-ho-tro-giao-duc-nguoi-khuyet-tat-
post203528.gd 

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

KHƠI DẬY NIỀM TIN CHO NGƯỜI LẦM LỖI  

ể những người từng lầm lỡ có thể trở 
về với cuộc sống lương thiện, cần có 
sự phối hợp của cộng đồng, trong đó 

gia đình phạm nhân giữ vai trò đặc biệt quan 
trọng.  

Sự động viên, khuyến khích, quan tâm của 
người thân và gia đình chính là động lực để 
các phạm nhân vượt qua mặc cảm, yên tâm 
tiếp tục lao động, cải tạo tốt để trở thành người 
có ích cho xã hội. Một buổi đoàn tụ đặc biệt 
trong Trại giam Thủ Đức đã lưu lại nhiều ý 
nghĩa. 

Thân tình như một gia đình 

Hội nghị Gia đình phạm nhân năm 2019 của 
Trại giam Thủ Đức (Cục Cảnh sát quản lý trại 
giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo 
dưỡng - Bộ Công an, đóng tại huyện Hàm Tân, 
tỉnh Bình Thuận) tổ chức mới đây đã để lại ấn 
tượng sâu sắc cho những người tham dự. 

Các phạm nhân cải tạo tốt đã được gặp gỡ 
người thân, cùng nhau chia sẻ những câu 
chuyện, cảm xúc, niềm vui về kết quả của quá 
trình học tập, lao động của mình ở nơi đây, 
những lời động viên phạm nhân cố gắng lao 

động, cải tạo tốt để sớm được trở về với gia 
đình, xã hội, làm người lương thiện. 

 
Đại tá Lê Bá Thụy tặng hoa cho thân nhân, phạm 
nhân và khách mời tại buổi giao lưu. 

Đặc biệt, phần giao lưu, tọa đàm về sự phối 
hợp giáo dục phạm nhân giữa gia đình, cộng 
đồng với Trại giam Thủ Đức diễn ra sôi nổi và 
đầy ý nghĩa với những câu chuyện đậm chất 
nhân văn. Thân nhân, gia đình và các phạm 
nhân cùng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể 
xã hội đã có sự chia sẻ, gửi gắm những câu 
chuyện, tình cảm xúc động, nhằm động viên, 
tạo động lực cho phạm nhân yên tâm cải tạo. 

Đ 
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Phạm nhân Bùi Văn Sơn (ngụ Bình Dương) 
có 3 tiền án và hiện đang chấp hành án phạt 
tù tại Trại giam Thủ Đức với tội danh “Mua bán 
trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép 
vũ khí quân dụng” với án tù 20 năm. Sơn cho 
biết trong thời gian chấp hành án phạt tại trại 
giam, anh nhận tin vợ có thai. Niềm vui lớn và 
ý thức được vị trí, vai trò của người làm cha, 
làm chồng đã giúp anh có thêm động lực lớn 
để cố gắng tiếp tục cải tạo tốt, mong tiếp tục 
được giảm án, sớm trở về với gia đình, vợ con. 

Nghe tâm sự của con trai, bà Viên Thị Nga, 
mẹ anh Sơn, chia sẻ rằng giờ đây mỗi lần tới 
trại bà chỉ cười chứ không còn khóc như vài 
lần đầu nữa. Bà Nga cho biết từ thành phố 
Vinh, gia đình bà quyết định chuyển vào Bình 
Dương để mong con trai mình tránh xa những 
thói hư tật xấu từ nhỏ ở quê. 

“Từ năm 8 tuổi, Sơn đã có biểu hiện hư 
hỏng. Sợ mất con, tôi đã chọn một tỉnh xa ở 
phía Nam là Bình Dương để cả gia đình 
chuyển vào. Nhưng khi vào đây, con tôi vẫn 
thế, gần như là đứa bỏ đi với đủ thứ chơi bời 
quậy phá. Dù nhiều lần khuyên nhủ, động 
viên, tôi tưởng như đã mất đứa con trai khi 
Sơn liên tục “dính chàm”. 

 
Thư viện của Phân trại 2, Trại giam Thủ Đức. 

Một lần phạm tội nhận án 2 năm tù, rồi sau 
đó là án 1 năm tù, tiếp đến nặng nhất là cái án 
20 năm tù giam. Tôi gần như không còn tin là 
con tôi có thể quay lại làm người tốt. Vậy 
nhưng từ khi vào Trại giam Thủ Đức, được các 
cán bộ, chiến sĩ ở đây giáo dục, chỉ bảo, con 
tôi đã thay đổi rất nhiều, bỏ thuốc lá, thay đổi 
tính cách theo chiều hướng tích cực. Tôi 
không biết có lời nào để cảm ơn Trại giam Thủ 
Đức. Tôi đã hiểu vì sao đơn vị này 2 lần đạt 
được danh hiệu Anh hùng”, bà Nga xúc động 
nói. 

Qua câu chuyện của con trai, bà Nga cũng 
gửi lời nhắn nhủ với tất cả các phạm nhân 

khác rằng hãy cố gắng lao động, cải tạo, chấp 
hành nội quy của trại, để sớm có cơ hội được 
giảm án, tha tù, về làm công dân lương thiện. 

Một thân nhân khác có con đang lao động, 
cải tạo tại Trại giam Thủ Đức là anh Phạm Anh 
Lâm (quê Phan Thiết, Bình Thuận). Anh Lâm 
vui vẻ cho biết khi đến đây, nếu không nói chắc 
không ai biết đây là trại giam bởi nó giống như 
một khu du lịch sinh thái. Con trai anh Lâm là 
Phạm Hoàng Long rơi vào vòng lao lý cách 
đây mấy năm (bị bắt tại quận Gò Vấp, TP Hồ 
Chí Minh) vì tội “Cố ý gây thương tích” với mức 
án 7 năm tù giam. 

Sau đó, con trai anh lần lượt trải qua khá 
nhiều trại giam khác nhau như Chí Hòa, Bố 
Lá..., sau đó mới chuyển về Trại giam Thủ 
Đức. “Khi con tôi được chuyển tới đây, tôi đã 
vào thăm con nhiều lần và thấy trại có không 
gian mở, nhiều cây xanh. Ở khu giam giữ, nơi 
lao động cải tạo, rồi đến thư viện, tôi thấy đều 
rất ổn, tất cả đã giúp phạm nhân yên tâm cải 
tạo”, anh Lâm cho biết.  

Nhắn nhủ thêm với các thân nhân khác, 
anh Lâm gửi gắm mong muốn: “Với các thân 
nhân, trong trại giam có thể vật chất không quá 
quan trọng nhưng thiếu thốn nhất là tình cảm 
gia đình, cha mẹ, vợ con. Vì vậy, các gia đình 
cần có sự thăm hỏi, quan tâm hơn nữa đến 
con em mình trong trại để họ nhận được sự 
yêu thương, là động lực để tiếp tục cải tạo tốt”.  

 
Tặng quà các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, 
động viên họ cải tạo tiến bộ. 

Trên đây chỉ là hai câu chuyện điển hình tại 
buổi “đoàn tụ” đặc biệt này. Đến dự hội nghị 
có gần 100 đại biểu đại diện cho thân nhân gia 
đình phạm nhân; một số người đã chấp hành 
xong án tù có việc làm và cuộc sống ổn định 
cũng có mặt cùng hơn 300 phạm nhân tiêu 
biểu, có nhiều cố gắng trong quá trình thụ án, 
đại diện cho hàng ngàn phạm nhân của trại 
được chọn tham dự hội nghị cùng người thân, 
gia đình. 
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Đường về rộng mở 

Để những người lầm lỡ có thể trở về với 
cuộc sống lương thiện, cần có sự phối hợp 
của các cơ quan ban ngành, cộng đồng, trong 
đó, gia đình phạm nhân giữ vai trò đặc biệt 
quan trọng. Sự động viên, khích lệ, quan tâm 
của người thân chính là động lực để các phạm 
nhân vượt qua mặc cảm, yên tâm tiếp tục cải 
tạo tốt để trở thành người có ích cho xã hội.   

Theo Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam 
Thủ Đức, Hội nghị Gia đình phạm nhân là hoạt 
động nhằm xây dựng mối quan hệ phối hợp có 
hiệu quả, phát huy vai trò trách nhiệm của thân 
nhân, gia đình, các tổ chức xã hội, cơ quan 
đoàn thể, chính quyền địa phương cùng với 
trại giam để quản lý, giáo dục người phạm tội 
trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. 
Thông qua đó để các thân nhân có điều kiện 
được thăm nơi ăn ở, học tập, lao động của con 
em mình trong thời gian chấp hành án. 

Đồng thời cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ 
trao đổi tình hình chấp hành án của các phạm 
nhân qua đó mọi người hiểu thêm về chính 
sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà 
nước đối với người phạm tội, cùng với trại giúp 
cho những người bị vấp ngã hướng về tương 
lai tươi sáng ở phía trước. 

Nhiều năm qua, Trại giam Thủ Đức luôn 
làm tốt các hoạt động này, trại luôn coi trọng 
công tác giáo dục, cảm hóa người phạm tội. 
Đảng ủy, Ban Giám thị và cán bộ chiến sĩ luôn 
luôn đoàn kết nhất trí, lấy bao dung, độ lượng 
với tình thương trách nhiệm để giúp nhiều 
phạm nhân gột bỏ lỗi lầm, ăn năn hối cải, thi 
đua cải tạo trở thành người có ích, trả về cho 
xã hội những công dân lương thiện. Các 
phong trào thi đua, hoạt động từ thiện, gây 
Quỹ Tấm lòng vàng trong phạm nhân luôn 
thực hiện hiệu quả. 

Đặc biệt, Trại giam Thủ Đức đã phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đoàn thể 
xã hội tại địa phương và gia đình phạm nhân 
quản lý, giáo dục, tư vấn, thực hiện chính sách 
pháp luật đối với phạm nhân ngày càng đạt 
chất lượng, hỗ trợ, động viên các phạm nhân 
yên tâm cải tạo tiến bộ. 

Cùng với các phạm nhân, nhiều đại biểu và 
gia đình phạm nhân đã bày tỏ cảm nhận và sự 
biết ơn đối với các cán bộ chiến sĩ của Trại 
giam Thủ Đức đã quan tâm, tạo điều kiện tốt 
nhất để con em họ được rèn luyện, phấn đấu 

hoàn lương, sớm trở về với gia đình và cộng 
đồng. Đặc biệt, những chia sẻ về kinh nghiệm, 
nghị lực phấn đấu tái hòa nhập cộng đồng của 
một số người làm ăn, kinh doanh thành công 
từng là phạm nhân của trại đã thu hút sự chú 
ý của các phạm nhân và thân nhân. 

 
Phần giao lưu, chia sẻ diễn ra sôi nổi và đầy ý nghĩa 
với những câu chuyện đậm chất nhân văn. 

Những chia sẻ đầy tâm huyết sẽ tiếp thêm 
động lực cho các phạm nhân cố gắng cải tạo, 
rèn luyện, phấn đấu sớm được trở về với gia 
đình và tái hòa nhập cộng đồng thành công. 
Một số doanh nghiệp đến dự hội nghị (như 
Công ty Cổ phần May Phương Đông ở Gò 
Vấp) đã ngỏ ý muốn hỗ trợ về việc làm cho các 
phạm nhân sau khi chấp hành án phạt tù. Đây 
là hành động có ý nghĩa to lớn giúp phạm nhân 
hết án tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn. 

Buổi gặp gỡ và chia sẻ của phạm nhân và 
thân nhân thêm phần thú vị khi nhà văn Trần 
Trà My, tác giả cuốn sách “Tin vào điều tử tế” 
(Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ ấn hành) 
cũng có nhiều chia sẻ cảm động với các phạm 
nhân và thân nhân về nội dung đặc sắc của 
cuốn sách và nhất là những câu chuyện, 
những số phận được chị ghi nhận và viết lên 
như những “điều tử tế”. Đáng nói, nhà văn này 
là một người khuyết tật có nhiều tác phẩm văn 
học được bạn đọc yêu thích.  

Theo nhà văn Trần Trà My, qua nội dung 
cuốn sách, hy vọng sẽ mang đến cho người 
đọc nhiều câu chuyện với những thông điệp ý 
nghĩa như lời chị tâm sự: “Trong cuộc sống, 
với những thông tin tiêu cực đầy rẫy trên các 
trang báo, mạng xã hội, khiến không ít người 
khủng hoảng niềm tin, nhất là thế hệ trẻ. 
Thông qua cuốn sách nhỏ này, tôi hy vọng có 
thể khơi dậy niềm tin ở mọi người. Hãy tin 
rằng, trong cuộc sống vẫn còn nhiều người tốt, 
nhiều người tử tế; chính vì vậy, các bạn hãy 
cố gắng sống tích cực vì bản thân, vì gia đình 
và xã hội”. 
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Nữ nhà văn này cũng gửi lời chia sẻ, mong 
muốn các phạm nhân nữ hãy cố gắng, yên tâm 
lao động, cải tạo, chấp hành nghiêm túc nội 
quy của trại để có cơ hội được giảm án, tha tù, 
làm người có ích. Trong buổi giao lưu, nhà văn 
Trần Trà My đã tặng 100 cuốn sách “Tin vào 
điều tử tế” cho phạm nhân và cán bộ Trại giam 
Thủ Đức.  

Tại hội nghị, nhiều phạm nhân có thành tích 
lao động cải tạo tốt đã được cá nhân, tổ chức 
đoàn thể tặng quà. Đồng thời, để có thêm 
nguồn kinh phí giúp đỡ các phạm nhân thuộc 
diện ốm đau thường xuyên đang điều trị tại 
bệnh xá, bệnh viện; phạm nhân không được 
thăm nuôi, không được nhận tiền, quà của 
thân nhân và số các cháu nhỏ theo mẹ vào 
trại, giúp đỡ họ khắc phục một phần khó khăn 
trong đời sống, sinh hoạt để an tâm tư tưởng 
chấp hành án, Trại giam Thủ Đức đã phát 
động quyên góp ủng hộ cho Quỹ Tấm lòng 
vàng và đã được ủng hộ nhiệt tình của nhiều 
gia đình phạm nhân và các doanh nghiệp... 

Để giúp phạm nhân yên tâm cải tạo tốt hơn, 
Ban Giám thị Trại giam Thủ Đức thường xuyên 
gặp gỡ, động viên phạm nhân, đồng thời tìm 
hiểu hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng 
của các phạm nhân cũng như những vướng 
mắc trong quá trình thi hành án. Đặc biệt, khen 
ngợi, biểu dương những tấm gương điển hình 
người tốt việc tốt, những phạm nhân tích cực 
trong quá trình cải tạo được giảm án để các 
phạm nhân khác có thêm động lực tiếp tục cải 
tạo. 

Trong 9 tháng năm 2019, trại đã khen 
thưởng hơn 500 phạm nhân với số tiền gần 55 
triệu đồng, 88 tập thể đội phạm nhân và biểu 
dương gần 2.400 phạm nhân có thành tích 
xuất sắc trong lao động cải tạo. 

Phú Lữ // http://antg.cand.com.vn.- 2019 
(ngày 2 tháng 10) 

http://antg.cand.com.vn/phong-su/khoi-
day-niem-tin-cho-nguoi-lam-loi-563860 

 

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

NÂNG CAO KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 

áng 3-10, Công đoàn (CĐ) Viên chức 
tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị 
tập huấn công tác phối hợp tổ chức 

các phong trào thi đua cho 100 cán bộ, đoàn 
viên các CĐ cơ sở.  

 
Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận tại buổi tập 
huấn 

Tại hội nghị, cán bộ, đoàn viên được cung 
cấp thông tin về công tác phối hợp tổ chức 
giữa CĐ cơ sở với các tổ chức khác trong 

thực hiện các phong trào thi đua như: Văn 
hóa - văn nghệ quần chúng; thi đua lao động 
giỏi, lao động sáng tạo; thi đua giỏi việc 
nước - đảm việc nhà và các phong trào thi 
đua thực hiện cuộc vận động người cán bộ, 
công chức, viên chức "Trung thành - Trách 
nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo" do CĐ Viên 
chức tỉnh tổ chức. 

CĐ Viên chức tỉnh Bình Thuận hiện có 
hơn 60 CĐ cơ sở, gần 4.500 cán bộ, đoàn 
viên với các phong trào thi đua yêu nước, 
xây dựng CĐ ngày càng vững mạnh.  

 

T.Hoài // https://nld.com.vn.- 2019 
(ngày 4 tháng 10) 

https://nld.com.vn/cong-doan/binh-
thuan-nang-cao-kien-thuc-cho-can-bo-
cong-doan-20191003212847259.htm 

 

S 

http://antg.cand.com.vn/phong-su/khoi-day-niem-tin-cho-nguoi-lam-loi-563860
http://antg.cand.com.vn/phong-su/khoi-day-niem-tin-cho-nguoi-lam-loi-563860
https://nld.com.vn/cong-doan/binh-thuan-nang-cao-kien-thuc-cho-can-bo-cong-doan-20191003212847259.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/binh-thuan-nang-cao-kien-thuc-cho-can-bo-cong-doan-20191003212847259.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/binh-thuan-nang-cao-kien-thuc-cho-can-bo-cong-doan-20191003212847259.htm
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

AN TOÀN ĐIỆN CHO SẢN XUẤT THANH LONG TRÁI VỤ 

ông ty Điện lực Bình Thuận đã phối 
hợp với Sở Công thương tỉnh Bình 
Thuận triển khai công tác tuyên 

truyền kiến thức về an toàn điện cho người 
dân khi chong đèn phục vụ sản xuất thanh 
long trái vụ. 

Trên toàn tỉnh Bình Thuận đến thời điểm 
hiện nay, diện tích trồng cây thanh long 
khoảng gần 35.000 ha, đây là nguồn thu 
nhập chủ yếu của một phần lớn bà con trong 
các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận 
Nam và Bắc Bình… 

Để sản xuất thanh long trong mùa trái vụ, 
bà con đã sử dụng điện từ trạm biến áp cung 
cấp điện chong đèn, tưới tiêu cây thanh 
long. Trong thời gian đầu, do kiến thức về an 
toàn điện chưa được hiểu biết đầy đủ dẫn 
tới một số vụ tai nạn do điện giật như vô ý 
va chạm vào mối nối, sử dụng máy bơm 
nước không nối đất vỏ, không treo biển cảnh 
báo khi chong đèn thanh long,… 

 
Người dân sử dụng điện chong đèn Thanh long trái 
vụ 

Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Bình 
Thuận đã phối hợp với Sở Công thương tỉnh 
Bình Thuận đã triển khai công tác tuyên 
truyền kiến thức về an toàn điện cho bà con 
với nhiều hình thức như: phát tờ rơi về sử 
dụng điện an toàn, lắp panô để tuyên truyền 
về an toàn điện; Tổ chức các lớp học tại các 
huyện, xã hướng dẫn bà con các biện pháp 

sử dụng điện an toàn, cách đấu nối dây đúng 
kỹ thuật; các tình huống khẩn cấp có thể xày 
ra và các biện pháp an toàn để đề phòng tai 
nạn cho mình và những người xung quanh; 
các bước cấp cứu người khi xày ra có người 
bị điện giật; Cung cấp số điện thoại nóng của 
Điện lực và cơ sở y tế gần nhất để người 
dân kịp thời liên lạc, tìm kiếm hỗ trợ trong 
thời gian nhanh nhất… 

Bên cạnh đó, công nhân điện lực thường 
xuyên đến các hộ dân kiểm tra và nhắc nhở 
về sử dụng điện an toàn. Tăng cường công 
tác kiểm tra thường xuyên đến từng hộ kiểm 
tra và hướng dẫn các biện pháp đúng kỹ 
thuật, an toàn về điện khi người dân vào 
mùa chong đèn Thanh Long trái vụ. Xử lý 
khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra để 
đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị 
cung cấp điện. 

 
Công nhân kiểm tra lúc người dân chong đèn trái vụ 
ban đêm 

Nhằm đảm bảo việc cung cấp điện được 
an toàn và không gây nguy hiểm cho người 
sử dụng, Công ty Điện lực Bình thuận cũng 
tuyên truyền hướng dẫn người dân nên thực 
hiện đúng kỹ thuật và đảm bảo an toàn phần 
dây câu mắc sử dụng chong đèn cho hệ 
thống cây Thanh Long thuộc tài sản khách 
hàng tự đầu tư như: Các dây dẫn sau công 
tơ khách hàng phải bảo đảm chất lượng, 
đúng quy định của ngành điện; Phần dây 
sau công tơ phải sử dụng dây nhiều sợi bọc 
cách điện hoặc cáp điện đáp ứng cho công 

C 
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suất phụ tải cần sử dụng; Cải tạo, thay thế 
dây điện cũ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; Cầu 
dao phải đặt trong thùng treo trên trụ chắc 
chắn và mỗi dây có mắc các bóng đèn là một 
cầu dao riêng biệt, không bố trí nơi ẩm ướt, 
dễ thao tác, dễ nhìn thấy; Phân bổ công suất 
(bóng đèn) đều ở các dây cho từng luống 
đúng với công suất của cầu dao và dây dẫn 
điện... 

Theo Công ty Điện lực Bình Thuận, để 
đảm bảo an toàn, hệ thống dây dẫn phục vụ 
cho công việc tưới tiêu là dây dẫn đúng công 
suất sử dụng, phải được lắp trên sứ cách 
điện có xà đỡ sứ; Cột điện có thể là cột bê 
tông vuông, bê tông ly tâm... không mắc dây 
trên cây xanh, gá lên mái nhà; Nối dây phải 
bằng nối ép hoặc mối nối dây an toàn và có 
quấn băng keo cách điện ngay các mối nối; 
Hệ thống máy bơm nước phải tiếp đất vỏ 
máy bơm đúng theo quy định kỹ thuật hoặc 
của nhà chế tạo và đặt nơi cao ráo chắc 
chắn có che chắn cho máy bơm; Trước khi 
tưới phải kiểm tra cắt điện hết khu vực cần 
tưới và xung quanh; Chú ý không được dùng 
vòi phun với công suất lớn làm nước bắn 
vào đường dây trung thế và trạm biến áp 

đang có điện. Khi thao tác cầu dao điện tay 
và người phải khô ráo. Khi gặp trời mưa lớn 
không được ra thao tác cầu dao để đóng 
điện. Đồng thời, vận động người dân nên 
trang bị găng tay cách điện hạ thế để thao 
tác cho an toàn… 

Qua nỗ lực thực hiện công tác tuyên 
truyền về an toàn điện “An toàn để sản xuất, 
sản xuất phải an toàn”, trong các năm qua 
hầu như không xảy ra tai nạn điện nào trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận do vi phạm an toàn 
khi chong đèn Thanh Long. Người dân nơi 
đây ngày càng có ý thức về an toàn điện khi 
chong đèn. Theo đánh giá của các chuyên 
gia, việc tuyên truyền sâu rộng trong nhân 
dân về an toàn sự dụng điện không chỉ góp 
phần an toàn trong lao động của người dân, 
mà còn tạo sự tin tưởng của người dân vào 
chất lượng phục vụ của ngành điện.   

Thùy Linh  // https://enternews.vn.- 
2019 (ngày 25 tháng 10) 

https://enternews.vn/an-toan-dien-cho-
san-xuat-thanh-long-trai-vu-160148.html 

 

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

BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT GIA TĂNG, DIỄN BIẾN PHỨC TẠP 

ố liệu của Trung tâm kiểm soát bệnh 
tật tỉnh Bình Thuận cho thấy, nếu như 
9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh chỉ 

có 746 ca sốt xuất huyết thì trong 9 tháng 
năm nay con số này đã tăng lên nhiều lần. 
Cụ thể, chỉ trong hai tuần đầu tiên của tháng 
10/2019, toàn tỉnh ghi nhận thêm 437 ca 
mắc sốt xuất huyết. Lũy kế từ đầu năm đến 
nay, toàn tỉnh có hơn 4.000 ca mắc, trong đó 
56 ca nặng.  

Số ca mắc tập trung nhiều tại các huyện: 
Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Phan Thiết… 
Trong tháng 10, Bình Thuận vừa ghi nhận 
thêm một trường hợp tử vong ở huyện Phú 
Quý do sốt xuất huyết, nâng số trường hợp 
tử vong do căn bệnh này từ đầu năm đến 
nay lên 3 người. 

Theo bà Nguyễn Thị Thọ, Trưởng khoa 
Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngoài các yếu tố 

khách quan như: Chu kỳ bệnh (cách 3-4 
năm thì có 1 năm tăng đột biến), thời tiết thay 
đổi, rác thải, vệ sinh môi trường… việc 
người dân sử dụng nhiều dụng cụ chứa 
nước dự trữ nhưng không đúng cách, không 
xúc rửa, không đậy kín nắp tạo điều kiện cho 
muỗi sinh trưởng. Thêm vào đó, một bộ 
phận người dân chưa nhận thức đúng về sốt 
xuất huyết Dengue, chưa chủ động phòng 
bệnh, vệ sinh môi trường, thậm chí thiếu 
hợp tác, gây cản trở cho công tác xử lý bệnh. 

Với nhận định bệnh sốt xuất huyết còn 
diễn biến phức tạp đến cuối năm, Trung tâm 
kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng các Trung tâm 
y tế tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh, 
triển khai phun hóa chất chủ động và khống 
chế bệnh tại các phường, xã có nguy cơ cao; 
xử lý triệt để ổ bệnh. Bên cạnh đó, Trung tâm 
phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức 
tập huấn công tác điều trị sốt xuất huyết 

S 

https://enternews.vn/an-toan-dien-cho-san-xuat-thanh-long-trai-vu-160148.html
https://enternews.vn/an-toan-dien-cho-san-xuat-thanh-long-trai-vu-160148.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 10 năm 2019                           __             -48- 
 

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

Dengue, giám sát bệnh nhân… cho tuyến cơ 
sở. 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khuyến 
cáo, người dân cần phòng chống sốt xuất 
huyết bằng cách ngủ màn kể cả ban ngày, 
mặc quần áo dài tay cho trẻ, có thể dùng 
kem chống muỗi hoặc bình xịt muỗi cá nhân 
tại hộ gia đình. 

Mỗi gia đình nên chủ động dọn dẹp vệ 
sinh môi trường sống xung quanh như thu 
gom, lật úp các dụng cụ chứa nước không 
cần thiết, dụng cụ chứa nước phải có nắp 
đậy và cọ rửa thường xuyên… Khi có dấu 
hiệu mắc sốt xuất huyết, người dân cần 
nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được 
hướng dẫn theo dõi, chăm sóc, điều trị theo 
phác đồ, tuyệt đối không được tự điều trị tại 
nhà. Bên cạnh nỗ lực của ngành y tế, mỗi 
người dân, cộng đồng cần thay đổi nhận 
thức và hành động để chung tay phòng, 
chống bệnh sốt xuất huyết. 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng 
khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên 
chủ quan trước bệnh tay chân miệng bởi 
đang vào thời điểm giao mùa, nắng mưa thất 
thường, tạo điều kiện vi rút gây bệnh này 
phát triển và bệnh có thể gia tăng vào tháng 
10, 11. Vì vậy, các bậc phụ huynh và người 
dân phải thực hiện tốt biện pháp phòng bệnh 
ngay từ đầu mùa như: Rửa sạch tay chân 
trẻ bằng xà phòng, rửa sạch đồ chơi, lau 
sạch sàn nhà, rửa tay trước khi chế biến 
thức ăn cho trẻ… 

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

2019 (ngày 18 tháng 10) 

https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-
thuan-benh-sot-xuat-huyet-gia-tang-dien-
bien-phuc-tap/278867.html 

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

BẾP ĂN ĐẶC BIỆT 

ứ đến ngày 22 âm lịch mỗi tháng, 10 
thành viên của Tổ cơm từ thiện khu 
phố 2 (phường Phước Lộc, thị xã La 

Gi, tỉnh Bình Thuận) lại tập trung tại nhà chị 
Nguyễn Thị Trang (40 tuổi) để cùng nhau 
làm bếp. 

Bếp ăn đặc biệt này phục vụ miễn phí cho 
bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện 
Đa khoa khu vực La Gi. 

Trong con hẻm nhỏ, nhà cửa san sát, mùi 
thức ăn thơm lừng, tiếng nói cười rộn rã 
trong những ngày bếp ăn nhóm lửa. Từ sự 
cảm thông với những hoàn cảnh bệnh nhân 
khó khăn về kinh tế, bệnh nhân neo đơn 
không người chăm sóc, các chị đã bàn bạc, 
đến với nhau bằng lòng nhân ái và tinh thần 
tự nguyện. Tạm gác lại công việc gia đình, 
từ sớm, các chị đã tụ họp, mỗi người một tay 
để có những phần cơm ngon, đủ chất dinh 
dưỡng phát cho bệnh nhân kịp bữa cơm 
trưa. Tiếng lành đồn xa, nhiều người quen 
dù ở tỉnh khác, nhưng khi biết về việc làm 
nhân văn này cũng có nhã ý “không góp 
được công thì góp của”, hàng tháng đều 

chuyển tiền phụ một phần kinh phí cho 
những hộp cơm thêm đủ đầy. Phần còn lại 
các thành viên trong tổ tự đóng góp. 

Chị Phan Thị Thừa, thành viên của Tổ 
cơm từ thiện khu phố 2, chia sẻ: “Ban đầu 
chỉ là ý tưởng của vài chị, rồi khi bắt tay vào 
thực hiện, nhiều người cùng muốn được 
tham gia, của ít lòng nhiều, bằng cái tâm là 
chính, với mong muốn mang lại chút niềm 
vui, sự ấm áp, cũng như tiếp thêm chút sức 
mạnh tinh thần cho bệnh nhân”. Bà Nguyễn 
Thị Thương, một bệnh nhân đang điều trị nội 
trú tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, bày 
tỏ: “Những suất cơm đã chia sẻ gánh nặng 
cùng bao bệnh nhân nghèo trước khó khăn 
viện phí và bao thứ khác phải lo canh cánh 
mỗi ngày”.  

 Con số 250 - 300 phần cơm trong mỗi 
buổi nấu là cả tấm lòng, sự sẻ chia của các 
chị đối với bệnh nhân nghèo. Mỗi người một 
hoàn cảnh, nhưng tất cả họ đều có một cảm 
nhận chung khi dùng cơm của các chị, 
chẳng phải là cái cảm giác không mất tiền 
mua, mà là một sự ấm áp được mang đến 

C 
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từ “tình người”. Tấm lòng thơm thảo được 
trao tiếp thêm cho bệnh nhân niềm tin và hy 
vọng vào những điều tốt đẹp trong cuộc 
sống này, giúp họ an tâm điều trị bệnh.  

Đơn giản như những phần cơm được trao 
đến với người thật sự cần, việc làm nhân 

văn của các chị trong Tổ cơm từ thiện khu 
phố 2 vì thế mà lan tỏa…  

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

 (ngày 7 tháng 10) 

https://www.sggp.org.vn/bep-an-dac-
biet-621102.html 

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

BÌNH THUẬN SẴN SÀNG ỨNG PHÓ BÃO SỐ 5 

ác địa phương ven biển tại Bình 
Thuận tổ chức trực ban nghiêm túc 
24/24 giờ, rà soát các phương án ứng 

phó theo phương châm “4 tại chỗ” và 
phương án sơ tán dân tại các khu vực ven 
biển đến nơi an toàn. 

Chiều 29/10, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã 
mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 trong năm 
2019. Dự kiến đến 16h ngày 30/10, vị trí tâm 
bão ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh 
Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh Bình 
Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. 

 
Bầu trời TP.Phan Thiết (Bình Thuận) trưa 30/10 khá 
âm u. 

Chiều và tối nay (30/10) bão số 5 sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh Nam 
Trung Bộ, trong đó có tỉnh Bình Thuận. Do 
tác động của không khí lạnh kết hợp với 
hoàn lưu của bão, khu vực ven biển có gió 
mạnh, sóng lớn, có thể xảy ra mưa lớn, nguy 
cơ gây lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất cục bộ, 
kéo dài. Càng vào gần bờ, bão di chuyển với 
tốc độ nhanh, hướng đi và diễn biến còn rất 
phức tạp. 

Để chủ động ứng phó hiệu quả, phòng 
tránh kịp thời, hạn chế thiệt hại, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công điện 
khẩn yêu cầu Chủ tịch UBND các địa 
phương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo 
của Trung ương, UBND tỉnh, không được 
chủ quan, không để bị động bất ngờ trong 
mọi tình huống khi bão đổ bộ, mưa lũ lớn xảy 
ra. 

Trong đó, giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ 
Hàng hải Bình Thuận, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố tiếp tục rà soát, kiểm đếm các 
phương tiện, tàu thuyền, thông tin kịp thời 
cho thuyền trưởng, chủ các tàu thuyền đang 
đánh bắt, kinh doanh trên biển (trong đó có 
tàu vận tải trong và ngoài tỉnh). 

Hướng dẫn các phương tiện đang hoạt 
động trên biển không đi vào khu vực nguy 
hiểm (vùng nguy hiểm được cập nhật liên 
tục theo các bản tin của Trung tâm Dự báo 
khí tượng thủy văn Quốc gia), di chuyển, 
tránh trú hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn, thường 
xuyên tổng hợp, báo cáo về Văn phòng Ban 
chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn tỉnh theo quy định. 

 
Tàu thuyền neo đậu trên sông Cà Ty, TP.Phan Thiết. 

Các địa phương ven biển tổ chức trực 
ban nghiêm túc 24/24 giờ, rà soát các 
phương án ứng phó theo phương châm “4 
tại chỗ” và phương án sơ tán dân tại các khu 
vực ven biển đến nơi an toàn, chủ động chỉ 
đạo công tác chằng, chống nhà cửa, kho 

C 

https://www.sggp.org.vn/bep-an-dac-biet-621102.html
https://www.sggp.org.vn/bep-an-dac-biet-621102.html
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tàng, trường học, công sở; khẩn trương 
kiểm tra, theo dõi sát các khu vực thường 
xuyên bị sạt lở ven biển. Neo buộc các lồng, 
bè nuôi trồng thủy sản hoặc di chuyển đến 
nơi an toàn, hạn chế thiệt hại và có phương 
án bảo vệ tài sản cho người dân. 

Đối với huyện đảo Phú Quý, giao Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp  

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn 
Quốc gia nhận định, bão số 5 di chuyển 
nhanh, diễn biến còn phức tạp do tác 
động của không khí lạnh.  

Do đó, để chủ động ứng phó với bão, 
các địa phương, sở ngành, đơn vị cần 
khẩn trương triển khai, thực hiện 
nghiêm túc việc quản lý, kiểm đếm và 
hướng dẫn các tàu thuyền (trong đó có 
tàu vận tải trong và ngoài tỉnh) đang hoạt 
động, kinh doanh trên biển không đi vào 
vùng nguy hiểm của bão, hoặc tìm nơi 
trú ẩn an toàn để hạn chế thiệt hại do ảnh 
hưởng của bão, gió mạnh, sóng lớn. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà 
soát, triển khai kế hoạch có biện pháp 
đảm bảo an toàn cho người dân, khách 
du lịch tại các khu vực ven biển, khu du 
lịch, khu sản xuất kinh tế, lồng bè, nuôi 
trồng thủy sản; đồng thời, rà soát 
phương án, kế hoạch sơ tán dân ra khỏi 
các vùng nguy hiểm ven biển, cửa sông 
nguy cơ bị sóng biển, gió mạnh, triều 
cường ảnh hưởng, các vùng trũng, ngập 
lụt, sạt lở. 

Hướng dẫn người dân triển khai các 
biện pháp giảm thiệt hại đối với sản xuất 
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản khi xảy 
ra mưa to, ngập lụt… 

với UBND huyện Phú Quý và các sở, 
ngành liên quan kêu gọi tàu thuyền vào bờ 
hoặc hướng dẫn di chuyển xuống các tỉnh 
phía Nam; triển khai gia cố các lồng, bè nuôi 
trồng thủy sản chắc chắn; chuẩn bị lực 
lượng, phương tiện sẵn sàng theo phương 
châm “4 tại chỗ”; kiểm tra việc thi công công 
trình khu neo đậu tàu thuyền; chuẩn bị dự 
trữ lương thực, thực phẩm, thuốc y tế để có 
hàng dự phòng trong thời gian ATNĐ, bão 
ảnh hưởng trực tiếp. 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối 
hợp Hiệp hội du lịch và các địa phương, khu 
du lịch ven biển sẵn sàng phương án sơ tán 
khách du lịch (trong và ngoài nước) tới địa 
điểm khu vực an toàn gần nhất. Thông báo 
cho các chủ khu du lịch đang đầu tư xây 
dựng và đang hoạt động triển khai các biện 
pháp ứng phó sạt lở bờ biển do sóng mạnh, 
triều cường dâng cao và an toàn công trình 
khi bão đổ bộ. 

Được biết, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng 
tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đồn biên 
phòng trong tỉnh thông báo cho các phương 
tiện hoạt động trên biển biết tin về ATNĐ, 
bão số 5, trên hệ thống trực canh của đơn 
vị, mở đài canh 24/24 để tiếp nhận thông tin, 
kiểm soát tàu thuyền, hướng dẫn các chủ 
phương tiện tránh trú hoặc không đi vào 
vùng nguy hiểm của bão.  

 
Ảnh mây vệ tinh bão số 5 năm 2019 lúc 12h45 ngày 
30/10. 

Tổng số tàu thuyền toàn tỉnh Bình Thuận 
hiện có 7.204 chiếc với 39.926 lao động. 
Tính đến 15 giờ 30’ ngày 29/10, số tàu 
thuyền đang hoạt động trên biển là: 2.302 
chiếc với 13.013 lao động. Tất cả các tàu 
thuyền đều thông tin liên lạc với đài bờ, đồn 
biên phòng khu vực để tiếp nhận thông tin 
và hỗ trợ xử lý tình huống, trong đó tàu 
thuyền đánh bắt xa bờ: 171 chiếc với 1.604 
lao động.  

Khu vực hoạt động tại vùng biển Trường 
Sa, Côn Sơn-Thổ Chu, Phú Quý- Côn 
Sơn.  Tàu đánh bắt gần bờ: 2.131 chiếc với 
11.409 lao động, khu vực hoạt động ven 
biển Bình Thuận. Đang neo đậu tại các bến 
4.902 chiếc với 26.913 lao động. Tàu thuyền 
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các tỉnh bạn đang neo đậu trong tỉnh là 136 
chiếc với 925 lao động.  

Tổng số phương tiện thủy nội địa đang 
neo đậu là 51 phương tiện/266 thuyền viên. 
Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có 93 bè/268 lao 
động, các chủ bè nuôi thủy sản đã được 
UBND các huyện, bộ đội biên phòng thông 

báo biết tin về tình hình thời tiết, ảnh hưởng 
của bão số 5 để gia cố, chằng buộc an toàn. 

Minh Nghĩa // https://infonet.vn.- 2019 
(ngày 30 tháng 10) 

https://infonet.vn/binh-thuan-san-sang-
ung-pho-bao-so-5-post318717.info 

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

BÌNH THUẬN SẼ CÓ HỒ CHỨA NƯỚC 51,2 TRIỆU M³ ĐỂ CHỮA KHÁT  

y ban Thường vụ Quốc hội đã đồng 
thuận về việc chuyển mục đích sử dụng 
đất rừng để xây dựng Hồ chứa nước Ka 

Pét (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận). 

Ngày 17-10, trong khuôn khổ Phiên họp thứ 
38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã 
đồng thuận về việc chuyển mục đích sử dụng 
đất rừng để xây dựng Hồ chứa nước Ka Pét 
(huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). 
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều 
hành nội dung làm việc. 

 
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành 
nội dung làm việc. Ảnh: QUOCHOI 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn 
Chí Dũng cho biết, mục tiêu của dự án xây 
dựng Hồ chứa nước Ka Pét là để phục vụ cho 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện 
Hàm Thuận Nam, một trong những vùng khô 
hạn, thường xuyên xảy ra hạn hán nhất của 
tỉnh Bình Thuận và cả nước. 

Việc đầu tư xây dựng hồ chứa nước Ka Pét 
có dung tích 51,21 triệu m3 nhằm tạo nguồn 
cung cấp nước ổn định phục vụ cho sản xuất 
nông nghiệp của huyện Hàm Thuận Nam; 
nước cho sinh hoạt của người dân khu vực 
huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan 
Thiết; cấp nước cho sản xuất công nghiệp của 
Khu công nghiệp Hàm Kiệm II; cắt giảm đỉnh 

lũ cho vùng hạ du sông Cà Ty (giảm lưu lượng 
đỉnh lũ 320m3/s, giảm mực nước lũ 55cm) đi 
qua thành phố Phan Thiết đồng thời cải thiện 
môi trường sinh thái do tăng lưu lượng xả 
nước về hạ du trong mùa khô. 

Qua thẩm tra, Ủy ban Khoa học, Công nghệ 
và Môi trường của Quốc hội nhất trí với sự cần 
thiết đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét nước 
tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.  

Cơ quan thẩm tra nêu rõ, để thực hiện dự 
án cần chuyển đổi mục đích sử dụng 680,41 
ha rừng, trong đó có 162,55 ha rừng đặc dụng. 
Tuy nhiên, diện tích rừng đặc dụng cần 
chuyển đổi chỉ chiếm 0,6% diện tích lâm phần, 
thuộc ranh giới phía ngoài của khu bảo tồn, 
chất lượng lượng rừng khu vực này ở mức 
trung bình; không phải là nơi sinh sống thường 
xuyên của loài động, thực vật nguy cấp, quý 
hiếm. 

UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có phương 
án trồng rừng thay thế với diện tích 1.941,69 
ha tại địa điểm như Báo cáo tiền khả thi đã 
nêu.  

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch 
Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị Chính phủ 
hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định của Luật 
Đầu tư công đề trình ra Quốc hội; Ủy ban Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường tiến hành thẩm 
tra chính thức hồ sơ dự án, báo cáo Quốc hội.  

Anh Phương // 
https://www.sggp.org.vn.- 2019 

 (ngày 17 tháng 10) 

https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-se-co-
ho-chua-nuoc-512-trieu-m-de-chua-khat-
623070.html 

 

. 

Ủ 

https://infonet.vn/binh-thuan-san-sang-ung-pho-bao-so-5-post318717.info
https://infonet.vn/binh-thuan-san-sang-ung-pho-bao-so-5-post318717.info
https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-se-co-ho-chua-nuoc-512-trieu-m-de-chua-khat-623070.html
https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-se-co-ho-chua-nuoc-512-trieu-m-de-chua-khat-623070.html
https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-se-co-ho-chua-nuoc-512-trieu-m-de-chua-khat-623070.html
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CỬ TRI BÌNH THUẬN KIẾN NGHỊ QUẢN LÝ VIỆC XÂY NHÀ 
NUÔI CHIM YẾN  

ử tri thành phố Phan Thiết bức xúc 
phản ánh tình trạng xây nhà nuôi 
chim yến tràn lan, nhất là trong khu 

dân cư gây ồn ào, mất vệ sinh.  

Ngày 10/10 là thời điểm kết thúc đợt tiếp 
xúc cử tri bắt đầu từ ngày 2/10 của Đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận. Tại các buổi 
tiếp xúc cử tri tại các địa phương, Đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo dự kiến Kỳ 
họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và ghi nhận ý 
kiến phản ánh của cử tri. Đa số ý kiến cử tri 
đều bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào các 
hoạt động của Quốc hội, vào việc đổi mới tại 
các phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất 
vấn của kỳ họp và nêu các kiến nghị. 

Cử tri thành phố Phan Thiết bức xúc phản 
ánh tình trạng xây nhà nuôi chim yến tràn 
lan, nhất là trong khu dân cư, gây ồn ào, mất 
vệ sinh, đề nghị các cấp chính quyền cần có 
biện pháp xử lý đối với những trường hợp 
xây dựng nhà nuôi chim yến trái phép. 

Hiện nay, việc xây nhà dẫn dụ chim yến 
về làm tổ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đang 
phát triển mạnh và mang tính tự phát, thiếu 
kiểm soát, gây ảnh hưởng đến đời sống của 
người dân trong khu vực. Theo thống kê của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Bình Thuận, toàn tỉnh hiện có khoảng 714 
nhà nuôi chim yến. 

Riêng trên địa bàn thành phố Phan Thiết 
có khoảng 93 nhà nuôi yến với số lượng 
hàng trăm ngàn con, thuộc địa bàn 18 
phường, xã. Tất cả các hộ nuôi yến đều là 
tự phát, chưa được quy hoạch. Việc nuôi 
chim yến trong khu dân cư ngày càng tăng, 
gây nhiều bức xúc về vệ sinh môi trường, vệ 
sinh thú y và tiếng ồn, ảnh hưởng đến cuộc 
sống các hộ dân xung quanh. 

Cử tri các huyện Hàm Thuận Bắc và Hàm 
Thuận Nam kiến nghị Quốc hội tăng cường 
các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với 
những vi phạm trên các lĩnh vực an toàn 

giao thông, tội phạm trộm cắp, buôn bán, sử 
dụng trái phép ma túy...  

Cử tri cũng bày tỏ lo lắng và bức xúc về 
việc phá rừng, khai thác cát trái phép, tệ nạn 
xã hội; tình trạng thực phẩm bẩn, chứa chất 
độc hại chưa được đẩy lùi… Nhiều ý kiến 
kiến nghị Quốc hội có các biện pháp giám 
sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về 
phòng chống xâm hại trẻ em, có chế tài 
nghiêm khắc xử phạt các đối tượng xâm hại 
trẻ em; sớm xây dựng nhà máy cấp nước 
sạch cho người dân xã Thuận Hòa, huyện 
Hàm Thuận Bắc. 

Cử tri thị xã La Gi và huyện Hàm Tân cho 
rằng tệ nạn tham nhũng, lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản xảy ra trong thời gian qua trên cả 
nước đã gây bức xúc cho người dân. Cử tri 
thắc mắc vì sao nhiều gia đình có nhu cầu 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay tách 
thửa đất thì gặp khó khăn trong khi nhiều dự 
án phân lô, bán nền hoạt động rầm rộ. 

Cử tri mong muốn ngành chức năng tạo 
điều kiện thuận lợi khi dân có nhu cầu 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất… Bên 
cạnh đó, tình hình tội phạm vẫn diễn biến 
phức tạp như tệ nạn ma túy, hoạt động “tín 
dụng đen”, cho vay nặng lãi… gây ra nhiều 
hệ lụy và bất an trong xã hội, cần phải được 
ngăn chặn. 

Tại các buổi tiếp xúc, lãnh đạo các ngành, 
địa phương và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
Bình Thuận đã giải đáp, làm rõ những vấn 
đề thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận 
những vấn đề vượt thẩm quyền để chuyển 
đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan 
Trung ương xem xét, giải quyết. 

Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn.- 
2019 (ngày 10 tháng 10) 

https://baotintuc.vn/xa-hoi/cu-tri-binh-
thuan-kien-nghi-quan-ly-viec-xay-nha-nuoi-
chim-yen-20191010112751024.htm

 

 

C 

https://baotintuc.vn/xa-hoi/cu-tri-binh-thuan-kien-nghi-quan-ly-viec-xay-nha-nuoi-chim-yen-20191010112751024.htm
https://baotintuc.vn/xa-hoi/cu-tri-binh-thuan-kien-nghi-quan-ly-viec-xay-nha-nuoi-chim-yen-20191010112751024.htm
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CỨU TÀU CÁ VÀ NGƯ DÂN BỊ NẠN TRÊN VÙNG BIỂN BÌNH THUẬN 

gày 30-10, tàu KN 411 Bộ Tư lệnh 
Vùng 4 Hải quân đã lai dắt tàu cá BĐ 
96389 TS cùng 8 ngư dân, trong đó 

có 1 ngư dân bị thương cập cảng Phú Quý 
(Bình Thuận). Đồn Biên phòng cửa khẩu 
cảng Phú Quý, BĐBP Bình Thuận đã tiến 
hành tiếp nhận và đưa ngư dân bị thương 
đến bệnh viện Quân dân y huyện Phú Quý 
để tiếp tục điều trị. 

 
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý tiếp nhận 
ngư dân bị thương. Ảnh: Trung Thành 

Tàu cá BĐ 96389 TS (công suất 400 
CV) có 8 lao động, hành nghề câu, do anh 
Đặng Hà Mỹ (SN 1995), trú tại xã Hoài 
Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 
làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề tại 
tọa độ 10057’12’’N-108052’54’’E (cách Bắc 
Tây Bắc đảo Phú Quý khoảng 27 hải lý) thì 
bị hỏng máy. 

Trên tàu lúc đó có thuyền viên Lê Tuấn 
Anh (SN 1993), trú tại xã Hoài Hương, 
huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  đang bị 

thương ở vùng lưng, tụ máu nhiều do va dập 
vào ròng rọc tàu. Thuyền trưởng tàu cá BĐ 
96389 TS đề nghị được trợ giúp. 

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy 
BĐBP Bình Thuận đã gửi công văn cho Bộ 
Tư lệnh BĐBP đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng 
phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn điều 
động tàu KN 411 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải 
quân đang neo tại đảo Phú Quý thực hiện 
nhiệm vụ cứu nạn tàu cá BĐ 93389 TS. 

Lúc 0 giờ 40 phút sáng 30-10 tàu KN 411 
xuất phát thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Đến 
5 giờ 30 phút cùng ngày, tàu KN 411 tiếp cận 
được tàu cá BĐ 93389 TS, tiến hành sơ cấp 
cứu nạn nhân bị tai nạn và tiến hành lai dắt 
tàu cá vào đảo Phú Quý. 

Sau 5 giờ lai dắt, đến 10 giờ 30 phút cùng, 
ngày tàu KN 411 đã lai dắt tàu cá cùng ngư 
dân cập cảng Phú Quý an toàn. Đồn Biên 
phòng cửa khẩu cảng Phú Quý đã tiến hành 
tiếp nhận bàn giao và đưa ngư dân Lê Tuấn 
Anh đến bệnh viện Quân dân y huyện Phú 
Quý để tiếp tục điều trị. 

Hiện, sức khỏe của ngư dân Lê Tuấn Anh 
đã ổn định. 

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

(ngày 31 tháng 10) 

http://www.bienphong.com.vn/cuu-tau-
ca-va-ngu-dan-bi-nan-tren-vung-bien-binh-

thuan/ 

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

GIÁ CON DÔNG TẠI BÌNH THUẬN TĂNG CAO, CUNG KHÔNG ĐỦ CẦU 

ầu ra ổn định, cộng với giá thu mua 
tăng gần gấp đôi giúp người nuôi 
dông tại thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận thu lãi lớn. 

Thời gian gần đây, thị trường đầu ra con 
dông thịt tại xã Thiện Nghiệp, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khá ổn định nhờ 
nhu cầu từ các nhà hàng, khách sạn tăng 
cao.  

Hơn một năm nay, cứ hai đến ba tháng 
một lần, trang trại nhà anh Võ Nhân Tạo ở 
thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp, thành phố 
Phan Thiết lại xuất bán một lứa dông thịt, có 
trọng lượng từ 2-3 con/kg. Do nhu cầu tiêu 
thụ mạnh nên thương lái thường đến tận 
nhà để mua, giá lại khá cao, mang lại thu 
nhập ổn định cho người nuôi. 

Anh Tạo cho biết: “Dông được bán cho 
thương lái để họ bỏ cho các nhà hàng, 

N 

Đ 
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resort. Đầu ra hiện đang tăng mạnh trong khi 
hàng thì không có, khan hiếm”. 

Thị trường dông thịt tại xã Thiện Nghiệp, 
thành phố Phan Thiết khá ổn định thời gian 
qua, giá bán cao. Cụ thể, dông có trọng 
lượng khoảng 2 con/kg, được thu mua ở 
mức từ 600.000 – 700.000 đồng/kg. Riêng 
dông có trọng lượng từ 8-10 con/kg thì được 
bán với giá từ 400.000 – 600.000 đồng/kg. 

 
Anh Võ Nhân Tạo thường tận dụng rau củ quanh nhà 
để làm thức ăn cho dông. 

Nhưng hiện tại nguồn cung không đủ nhu 
cầu. Cả xã hiện chỉ còn khoảng 20 hộ nuôi 

dông thương phẩm, với diện tích hơn 10 ha. 
Một số ít hộ nuôi nhỏ lẻ để đáp ứng nhu cầu 
thực phẩm trong gia đình. 

Ông Trần Minh Quân, Chủ tịch Hội Nông 
dân xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết 
cho biết: “Giá dông hiện đang tăng. Thị 
trường, nhu cầu cũng tăng mạnh so với 
những năm trước. Một số bà con hiện vẫn 
tiếp tục duy trì, giữ đàn và địa phương có kế 
hoạch khuyến khích phát triển đàn dông hiện 
có trên địa bàn cơ bản ổn định hơn”. 

Chính quyền địa phương khuyến khích 
phát triển đàn dông nhưng phải có kế hoạch, 
không ồ ạt mở rộng chuồng nuôi để tránh 
việc cung vượt quá cầu như những năm 
trước./.  

Văn Thuận // https://vov.vn.- 2019 
(ngày 9 tháng 10) 

https://vov.vn/kinh-te/gia-con-dong-
tai-binh-thuan-tang-cao-cung-khong-du-

cau-964543.vov

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

HƯỞNG ỨNG, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO VÌ NGƯỜI NGHÈO 

hằm chia sẻ với các hộ gia đình khó 
khăn, hưởng ứng thiết thực phong 
trào thi đua “cả nước chung tay vì 

người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía 
sau” và phong trào thi đua “cả nước chung 
tay xây dựng nông thôn mới”, sáng 
11/10/2019, Văn phòng Báo PLVN khu vực 
Đông Nam Bộ phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh 
Bình Thuận đã thăm và tặng quà cho hộ 
nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã 
Phan Lâm và xã La Dạ thuộc tỉnh Bình 
Thuận. 

 
Bà Bùi Thị Lịch Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình 
Thuận phát biểu tại buổi lễ trao quà tại xã La Dạ, Hàm 

Thuận Bắc. 

Tham dự chương trình có bà Bùi Thị Lịch 
Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ông Nguyễn 
Hữu Thông Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình 
Thuận, đại diện Báo PLVN cùng các tổ chức 
đoàn thể, đông đảo bà con nhân dân hai xã 
Phan Lâm, Bắc Bình và xã La Dạ, Hàm 
Thuận Bắc.  

 
Phóng viên báo PLVN phát biểu cảm ơn các đơn vị 
tài trợ và các sở ban nghành địa phương. 
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Xã Phan Lâm là một xã miền núi, vùng 
cao thuộc một trong ba xã đặc biệt khó khăn 
của huyện Bắc Bình, dân số toàn xã có 639 
hộ/ 2972 nhân khẩu, trong đó dân tộc thiểu 
số chiếm 86% dân số toàn xã, số hộ nghèo, 
cận nghèo chiếm 31,8% dân số gồm có 9 
dân tộc anh em cùng sinh sống như : Kinh, 
Raglay, K’ho, Chăm, Churu, Châu ro, Tày, 
Nùng, Hoa. Thu nhập chính của bà con chủ 
yếu trồng trọt và chăn nuôi, đời sống bà con 
ở nơi đây còn gặp nhiều khó khăn vất vả.  

Tương tự xã Phan Lâm là xã La Dạ, một 
xã vùng cao thuần đồng bào dân tộc K’Ho 
của huyện Hàm Thuận Bắc với số dân 
khoảng 3.500 người. Tuy chỉ cách TP Phan 
Thiết khoảng 70 km, nhưng do địa hình ở 
vùng núi cao, hiểm trở đường giao thông 
xấu nên việc đi lại, giao thương gặp rất nhiều 
trở ngại làm cho bà con khó khăn trong việc 
giao thương buôn bán. Dân cư sinh sống tập 
trung theo cụm, làng, xóm, với nghề nghiệp 
chính là sản xuất nông nghiệp và buôn bán 
nhỏ lẻ. 

 
Ông Nguyễn Hữu Thông Phó Giám đốc Sở Tư pháp 
Bình Thuận cùng phóng viên Báo PLVN trao quà tặng 
cho các hộ gia đình khó khăn. 

Trong dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng 
40 suất quà cho 40 hộ nghèo có hoàn cảnh 
khó khăn tại hai xã Phan Lâm, huyện Bắc 
Bình và xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, 
mỗi suất quà trị giá 500.000đ với tổng trị giá 
20.000.000đ gồm gạo, sữa, đường, quần áo 
và các nhu yếu phẩm khác. Đây là những hộ 
nghèo neo đơn, có điều kiện kinh tế vô cùng 
khó khăn của các xã vùng xa thuộc tỉnh Bình 
Thuận.  

 
Bà Bùi Thị Lịch Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình 
Thuận trao tặng quà cho bà con tại xã La Dạ, Hàm 
Thuận Bắc. 

Tại các điểm đến thăm, báo PLVN và 
chính quyền địa phương chia sẻ với những 
hoàn cảnh khó khăn của các hộ gia đình. 
Ông Man Văn Linh Chủ tịch xã Phan Lâm 
khẳng định: Chính quyền địa phương luôn 
đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ giúp các gia 
đình. Đồng thời, động viên các hộ dân tích 
cực chăm lo sức khỏe, phát triển kinh tế 
vươn lên thoát nghèo.  

 

 
Bà con phấn khởi trước những món quà mang nhiều 
ý nghĩa tinh thần của Báo Pháp Luật Việt Nam. 

Qua đây, ông Linh thay mặt cho UBND xã 
Phan Lâm cũng như người dân trên địa bàn, 
xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo PLVN, 
Sở Tư pháp Bình Thuận cùng các nhà hảo 
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tâm đã dành những tấm lòng vàng, nghĩa cử 
cao đẹp này đến với người dân xã Phan 
Lâm.  

Chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn, đoàn công tác trao quà từ thiện tại 2 
xã Phan Lâm và xã La dạmong rằng trong 
thời gian tới các gia đình cố gắng vượt qua 
khó khăn và cố gắng vươn lên trong cuộc 
sống.  

Trao quà từ thiện là hoạt động thiết thực 
để lại ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân địa 
phương, qua đó cũng chính góp phần thể 

hiện sự quan tâm của các cơ quan Tư pháp 
đến những hộ gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn. Đồng thời, chia sẻ gánh nặng khó 
khăn các hộ gia đình đang gặp phải, động 
viên họ nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống.  

Minh Trường - Đình Thu - Đức Lâm // 
https://www.phapluatplus.vn.- 2019 

(ngày 12 tháng 10) 

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-
hoi/huong-ung-phat-dong-phong-trao-vi-
nguoi-ngheo-d108744.html 

 

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

KHÁM PHÁ LÀNG CHÀI CHỈ DÙNG THUYỀN THÚNG ĐỂ RA KHƠI  

ứ 6 -7h sáng, hàng chục chiếc thuyền 
thúng lại tấp nập trở về bãi đá ông Địa 
(thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) 

sau một chuyến đánh bắt hải sản. 

Cách trung tâm thành phố Phan Thiết 
khoảng 10km, bãi đá ông Địa là một bến cá 
nhỏ của những người dân chài phường Hàm 
Tiến. Đặc biệt, ngư dân nơi đây chỉ chuyên 
dùng loại thuyền thúng để ra khơi đánh bắt. 

Hàng ngày, người dân chài bắt đầu ra 
khơi từ 3-4h sáng và trở về sau vài tiếng 
đánh bắt. Bãi đá ông Địa trở nên nhộn nhịp 
nhất vào lúc 7-8h sáng, lúc này hầu như tất 
cả các ngư dân đã quay về cùng với các loại 
hải sản vẫn còn trong lưới. 

 

Hiện nay, các thuyền thúng đều được dùng 
động cơ thay cho sức người 

 

Ngư dân gỡ cá khỏi lưới. 

 

Mỗi thuyền trung bình đánh bắt được 60 - 70 
kg hải sản trong một chuyến đánh bắt. 

C 
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Đây là bến cá nhỏ, người dân chỉ dùng loại 
thuyền thúng làm phương tiện đánh bắt 

 
Phân loại từng loại hải sản trước khi mang 
ra chợ. 

 

Bữa sáng giản dị ngay tại nơi vẫn tanh nồng 
mùi cá. 

 
Chi phí khá rẻ khi sử dụng loại thuyền thúng 
này để di chuyển. 

 

Khu vực bãi đá ông Địa còn là một điểm du 
lịch với bờ kè đá rất độc đáo. 

 

Nhiều đứa trẻ cũng phải theo bố mẹ ra bến 
cá từ sớm. 

 
Vận chuyển những sản phẩm thu hoạch 
được ra các chợ. 

Chí Cường // http://giadinh.net.vn.- 
2019 (ngày 2 tháng 10) 

http://giadinh.net.vn/xa-hoi/kham-pha-
lang-chai-chi-dung-thuyen-thung-de-ra-

khoi-20191002065412149.htm
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NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN TRAO TẶNG NHÀ CHO GIA ĐÌNH 
CỰU CHIẾN BINH HỎA TUYẾN  

iếp tục đồng hành cùng chương trình 
“Mái ấm yêu thương” tại tỉnh Bình 
Thuận, vừa qua, Công ty Nhiệt điện 

Vĩnh Tân/ Tổng Công ty Phát điện 3 đã phối 
hợp tổ chức bàn giao mái ấm yêu thương 
thứ tư cho gia đình ông Trương Văn Dương, 
tại xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 
Thuận. 

 

Trước đây, căn nhà của Ông Trương Văn 
Dương là một căn chòi ọp ẹp, ẩm thấp, tạm 
bợ dựng lên bằng cây gỗ mục. Tuy xập xệ 
nhưng đây là nơi cư trú của 3 thế hệ với 4 
mảnh đời cơ cực đáng thương suốt hơn 10 
năm qua. Ông Trương Văn Dương và bà 
Lâm Thị Mói từng là dân quân hỏa tuyến tại 
Đảo Cô Tô - tỉnh Quảng Ninh. 

Trở về với đời thường, hai vợ chồng sinh 
được 2 người con, 1 trai và 1 gái, cả gia đình 
lo chí thú làm ăn. Nuôi dạy hai con khôn lớn 
và đã lập gia đình rồi sinh cháu, những 
tưởng cuộc sống của 2 vợ chồng đã yên ấm, 
nhưng không may, vào năm 2008, Bà Mói - 
vợ ông Dương phát bệnh tim, phải chạy 
chữa rất tốn kém. Tiếp đến, ông Dương lại 
bị tai nạn giao thông và để lại di chứng bi liệt 
mất một cánh tay. Ông Dương cho biết: "Vào 
thời gian đó, một chiếc giường con con, 
khoảng ba bốn trăm ngàn cũng phải bán, 
bán sạch, bán hết, tài sản không còn một thứ 
gì. Căn chòi cũ này là do anh Chủ tịch Hội 
cựu chiến binh ở Phan Thiết giúp đỡ, cho tôi 
nhà cũ, xin thêm tôn ngói, cây gỗ, tre để 
dựng nên căn nhà này”. 

 
Ông Thiên Thanh Sơn - Giám đốc CTNĐ Vĩnh Tân 
tặng quà cho gia đình 

Nghịch cảnh chưa dừng lại ở đó, cũng 
năm 2008 người con trai của ông Dương 
sau khi đi bộ đội xuất ngũ trở về, lại bị tai nạn 
lao động khi đi làm phụ hồ. Vợ của anh 
không cam chịu nổi cảnh khốn khó, thiếu 
trước hụt sau nên đã bỏ đi và để lại đứa con 
đỏ hỏn khi mới vừa 3 tháng tuổi. Có thể nói, 
cuộc đời của gia đình hai người cựu chiến 
binh này đã trải qua hết tất cả đắng cay, 
nghiệt ngã trong cuộc đời. 

 

 
Đại diện Lãnh đạo địa phương trao quà và quyết định 
bàn giao Mái ấm yêu thương 

T 
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Suốt thời gian qua, gia đình ông Dương 
sống bằng sự hỗ trợ của hàng xóm láng 
giềng, đồng đội cũ, nhà hảo tâm và sự phụ 
giúp thuốc thang từ người con gái vốn cũng 
nghèo khó. Mơ ước về một mái nhà ấm cúng 
dường như là không thể với gia đình ông, 
chẳng dám mơ, chẳng dám nghĩ tới, chỉ lo 
miếng ăn còn chưa có. ”Lắm lúc đi chợ thèm 
mua cái gì cho cháu ăn, trong khi mình 
không có đồng nào, mặc dù thích lắm nhưng 
mà không có tiền mua, nói chi mơ có nhà 
xây, có cái mái che mưa che nắng là đủ lắm 
rồi” - Bà Mói bộc bạch. 

Đồng cảm trước khó khăn nghịch cảnh 
của gia đình ông Trương Văn Dương, 
chương trình Mái ấm yêu thương do Đài 
truyền hình phối hợp với UBMTTQ tỉnh Bình 
Thuận với sự tài trợ của Công ty Nhiệt điện 
Vĩnh Tân đã quyết định hỗ trợ xây mới 01 
căn nhà cho gia đình với giá trị là 100 triệu 
đồng. 

Trong buổi lễ bàn giao Mái ấm Yêu 
thương, Ông Thiên Thanh Sơn - Giám đốc 
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết: 
”Chúng tôi đã đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều 
hoàn cảnh khó khăn, những đứa trẻ cơm 
không có đủ ăn, áo không có mặc phải sống 
trong ngôi nhà tạm bợ, dột nát nhưng chưa 
thấy hoàn cảnh gia đình nào khổ như thế 
này. Bởi thế càng thôi thúc chúng tôi phải cố 

gắng hơn nữa để tiếp tục đồng hành cùng 
chương trình Mái ấm yêu thương giúp đỡ bà 
con nghèo vơi đi phần nào những khó khăn 
trong cuộc sống". Cũng trong dịp này, Lãnh 
đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và UBMTTQ 
tỉnh Bình Thuận và chính quyền địa phương 
cũng ân cần thăm hỏi, động viên gia đình, 
tặng thêm các món quà, nhu yếu phẩm, vật 
dụng trong nhà để hỗ trợ cho cuộc sống 
hàng ngày. 

Được biết đây là mái ấm yêu thương thứ 
4 đã được Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân trao 
tặng cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận. Công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng 
chương trình Mái ấm yêu thương để hỗ trợ 
cho các gia đình khó khăn về nhà ở và mong 
muốn có thêm nhiều nhà tài trợ cùng đồng 
hành để chương trình được mở rộng, lan tỏa 
và “Mái ấm yêu thương” được che mưa, che 
nắng cho nhiều người hơn nữa, giúp người 
dân Bình Thuận an cư, ổn định và cải thiện 
cuộc sống 

Minh Ngọc // 
http://tapchicongthuong.vn.- 2019 

 (ngày 30 tháng 10) 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhiet-
dien-vinh-tan-trao-tang-nha-cho-gia-dinh-
cuu-chien-binh-hoa-tuyen-66313.htm 

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

SINH VẬT 'NGOÀI HÀNH TINH' CÓ THỂ VỪA XUẤT HIỆN Ở PHÚ QUÝ 
- BẠCH TUỘC CHĂN CÓ GÌ ĐẶC BIỆT? 

ới cấu tạo cơ thể đặc biệt, giới khoa 
học gọi bạch tuộc chăn là “loài động 
vật ngoài hành tinh”, khi có tới 3 trái 

tim và có mỏ giống như mỏ con vẹt. 

Liên quan đến sinh vật gây xôn xao, được 
cho là có khả năng cảnh báo sóng thần 
vừa xuất hiện ở đảo Phú Quý, lãnh đạo 
huyện Phú Quý (Bình Thuận) cho biết, loài 
này thực chất là mực ông bà (bạch tuộc 
chăn - PV). Với ngư dân Phú Quý, loài mực 
này rất quen thuộc vì họ thường xuyên gặp, 
nhưng ngư dân vùng khác sẽ thấy kỳ lạ vì 
hình thù kỳ quái của nó. 

Vào mùa gió nam, mực ông bà trôi dạt 
vào bờ biển Phú Quý rất nhiều. Một số người 

trên đảo truyền tai lời đồn về việc nấu loài 
này không chín, nhưng chưa ai từng thử vì 
cho rằng chúng rất tâm linh. 

 
Bạch tuộc chăn xuất hiện ở Phú Quý do ngư dân ghi 

nhận được. 

V 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhiet-dien-vinh-tan-trao-tang-nha-cho-gia-dinh-cuu-chien-binh-hoa-tuyen-66313.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhiet-dien-vinh-tan-trao-tang-nha-cho-gia-dinh-cuu-chien-binh-hoa-tuyen-66313.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhiet-dien-vinh-tan-trao-tang-nha-cho-gia-dinh-cuu-chien-binh-hoa-tuyen-66313.htm
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Theo chuyên gia, mực ông bà thực chất 
là bạch tuộc chăn, sinh sống ở các vùng 
nước sâu như biển Bình Thuận. Loài này có 
tên khoa học: Tremoctopus, một chi bạch 
tuộc trong họ Tremoctopodidae. 

Cấu tạo cơ thể của loài rất đặc biệt, giới 
khoa học gọi chúng là “loài động vật ngoài 
hành tinh” khi có tới 3 trái tim và có mỏ giống 
như mỏ con vẹt. Bên cạnh đó, loài có khả 
năng thay đổi màu sắc và kết cấu da nhanh 
chóng. 

Ngoài ra, sinh vật mới xuất hiện ở Phú 
Quý là điển hình về sự chênh lệch kích 
thước giới tính, khi trưởng thành con cái có 
thể dài tới 2m và nặng 10kg, trong khi con 
đực chỉ vỏn vẹn 2,5cm. 

Ngoài kích thước lớn hơn gấp nhiều lần 
so với con đực, bạch tuộc chăn cái còn có 
thêm 2 chiếc tua dài hơn, bên trong có gắn 
màng. Bình thường, chúng sẽ không đưa 
tấm màng ra vì nó gây khó khăn trong việc 
di chuyển. Tuy nhiên, khi cảm thấy bị đe dọa, 
chúng sẽ buông "vũ khí" ra để làm tăng kích 
thước cơ thể nhằm đe dạo kẻ thù. 

Lúc đó, trông chúng không khác gì những 
chiếc chăn khổng lồ. 

Bạch tuộc chăn khá nguy hiểm vì nước 
bọt của nó chứa độc. Bên cạnh đó, loài cũng 
có khả năng miễn dịch với nọc độc sứa. Đặc 
biệt, thời gian sống của loài không hề kéo 
dài, con đực sẽ chết ngay sau khi giao phối. 

Sau khi giao phối, con đực con cái 
sẽ “đường ai nấy đi” và con đực gần như sẽ 
chết. 

 
Khi cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ xòe màng để tự vệ 
và đo độ lớn với đối thủ. (Ảnh: Imgur)  

Bạch tuộc cái sau khi nhận lại phần xúc 
tua từ con đực sẽ cất nó trong một khoang 
thụ tinh riêng trong cơ thể. Khi những con 
non sẵn sàng, bạch tuộc mẹ sẽ phun hết ra 
ngoài nước biển. Mỗi lần mang thai con cái 
có thể đẻ đến 10.000 trứng nhưng số bạch 
tuộc con sống sót sau đó là không nhiều. 

Được biết, năm 2003, là thời điểm con 
bạch tuộc chăn giống đực đầu tiên được 
phát hiện ở Rạn san hô Great Barrier. 

Hiện số lượng bạch tuộc chăn được tìm 
thấy rất ít. Chúng phân bố nhiều nhất ở các 
vùng biển phía bắc, phía đông và tây nam 
của Australia, nhưng cũng được phát hiện 
rải rác ở nhiều nơi khác trên thế giới. Đặc 
biệt, chúng ưa sống ở những vùng nước ấm 
như Thái Bình Dương. 

Nhật Linh // https://vtc.vn.- 2019  
(ngày 5 tháng 10) 

https://vtc.vn/sinh-vat-ngoai-hanh-tinh-
xuat-hien-o-phu-quy--bach-tuoc-chan-co-gi-
dac-biet-d502628.html 

  

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

VÙNG QUÊ BÌNH THUẬN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN SAU 10 NĂM 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

hực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới, nhiều 
vùng nông thôn ở Bình Thuận đã khởi 

sắc, vươn mình phát triển đầy ấn tượng. 
Thực tế hành trình 10 năm xây dựng nông 
thôn mới đã khẳng định đây là chương trình 
thúc đẩy nông thôn của Bình Thuận phát 
triển một cách toàn diện nhất. 

Thay đổi diện mạo nông thôn 

Về xã nông thôn mới Hàm Trí, huyện Hàm 
Thuận Bắc hôm nay với những đổi thay tích 
cực của một vùng nông thôn. Năm 2009, từ 
xuất phát điểm là một xã miền núi với đông 
đồng bào dân tộc chăm sinh sống xã Hàm 
Trí được lựa chọn là một trong 9 xã điểm về 

T 

https://vtc.vn/sinh-vat-ngoai-hanh-tinh-xuat-hien-o-phu-quy--bach-tuoc-chan-co-gi-dac-biet-d502628.html
https://vtc.vn/sinh-vat-ngoai-hanh-tinh-xuat-hien-o-phu-quy--bach-tuoc-chan-co-gi-dac-biet-d502628.html
https://vtc.vn/sinh-vat-ngoai-hanh-tinh-xuat-hien-o-phu-quy--bach-tuoc-chan-co-gi-dac-biet-d502628.html
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xây dựng nông thôn mới. Với sự đồng thuận 
của nhân dân và quyết tâm cao của cả hệ 
thống chính trị, năm 2014 xã Hàm Trí “về 
đích” nông thôn mới và hiện nay tiếp tục 
được huyện Hàm Thuận Bắc chọn làm xã 
điểm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 
giai đoạn 2018 – 2020, hướng tới xây dựng 
xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 
2025. Giờ đây, vùng nông thôn đã thực sự 
đổi khác. 

 
Nông thôn Bình Thuận phát triển toàn diện. Ảnh: 
binhthuan.gov.vn 

Những con đường đất lầy lội đã được 
cứng hóa, bê tông hóa… thông suốt trong 
xã. Nhà tạm, nhà dột nát cơ bản được xóa, 
nhiều căn nhà khang trang được xây lên, 
ngõ xóm cũng sạch sẽ và văn minh hơn 
trước. Trường học, trạm y tế được xây dựng 
khang trang đáp ứng nhu cầu của người 
dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,88% 
(khoảng 60 hộ, giảm 50 hộ so với năm 
2010). Thu nhập bình quân đầu người năm 
2018 đạt 42,05 triệu đồng/người/năm (tăng 
29,35 triệu đồng so với năm 2010). 

Không chỉ Hàm Trí mà những vùng nông 
thôn khác ở Bình Thuận cũng đang đổi thay 
từng ngày. Có thể nói, dấu ấn rõ nét nhất 
chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn 
mới ở Bình Thuận chính là những thành tựu 
về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đồng 
bộ và đầu tư các công trình hạ tầng cơ bản. 
Với tổng nguồn vốn huy động hơn 31.000 tỷ 
đồng, qua gần 10 năm, Bình Thuận đã đầu 
tư xây mới, nâng cấp gần 980 km đường bê 
tông xi măng, thực hiện được nhiều tuyến 
đường ánh sáng nông thôn. 52 km kênh 
mương nội đồng được kiên cố hóa, phong 
trào làm thủy lợi nhỏ tiếp tục phát huy hiệu 
quả, cơ bản đáp ứng nhu cẩu tưới tiêu. 

Bên cạnh đó, gần 2.200 công trình trường 
học được xây dựng và sửa chữa khang 
trang hơn. Mạng lưới y tế cơ sở, trang thiết 
bị y tế được ưu tiên đầu tư, đáp ứng ngày 
càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh cho 
người dân khu vực nông thôn… 

Nếu như năm 2010, Bình Thuận không có 
xã nào đạt chuẩn nông thôn mới thì đến 
tháng 10/2019, Bình Thuận có 58 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới (chiếm 60% tổng số 
xã); về đích trước 1 năm kế hoạch giai đoạn 
và vượt 8 xã so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính 
phủ giao đến năm 2020. Huyện Phú Quý 
được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới năm 2015. Bình quân 
toàn tỉnh đạt 15,4 tiêu chí/xã. 

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, chương 
trình nông thôn mới đã tạo nên sự thay đổi 
rõ nét bộ mặt nông thôn của tỉnh. Đời sống 
của người dân được cải thiện, các mặt giáo 
dục, y tế, đời sống văn hóa được duy trì và 
tiến bộ… Đặc biệt, nhận thức, ý thức của 
cán bộ và nhân dân đã chuyển mạnh từ tư 
tưởng trông chờ, ỷ lại đến tích cực tham gia 
xây dựng nông thôn mới. 

Liên kết sản xuất, tái cơ cấu nông 
nghiệp 

Nếu ở giai đoạn 2010 - 2015, việc chỉ đạo 
xây dựng nông thôn mới còn nặng về xây 
dựng cơ bản thì đến giai đoạn 2016 - 2020, 
thực hiện theo yêu cầu và bám sát định 
hướng xây dựng nông thôn mới của Trung 
ương, Bình Thuận đã tập trung đi sâu vào 
các nội dung trọng tâm, tác động trực tiếp 
đến sinh hoạt và sản xuất của người dân 
như: đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết 
theo chuỗi giá trị; triển khai Chương trình 
Mỗi xã một sản phẩm; phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao… 

Theo đó, các mô hình liên kết sản xuất 
theo chuỗi giá trị bền vững với quy mô sản 
xuất hàng hóa đối với các nhóm sản phẩm 
chủ lực tiếp tục được khuyến khích phát 
triển. Toàn tỉnh đã thực hiện sản xuất gần 
1.000 ha lúa theo chương trinh liên kết “4 
nhà” vả 1.200 ha liên kết sản xuất lúa nếp tại 
huyện Đức Linh; tiếp tục duy tri 1.000 ha lúa 
chất lượng cao tại huyện Tánh Linh. 
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Nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền 
nông nghiệp, tiến tới xây dựng một nền sản 
xuất nông nghiệp bền vững, hiện đại, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt Đề 
án phát triển nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao đến năm 2020. Đề án tập trung 
vào 3 nội dung chính: Khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao sản xuất thanh long; 
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
sản xuất giống thủy sản và vùng sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho 
các cây trồng. 

Nhờ phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, thu nhập bình quân đầu 
người trên địa bàn các xã nông thôn mới 
tăng lên qua các năm. Qua 10 năm xây dựng 
nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu 
người khu vực nông thôn là 39 triệu đồng 
(gấp 2,66 lần so với năm 2010). 
Huyện Tánh Linh là một địa phương tiên 
phong trong việc triển khai thực hiện liên kết 
sản xuất theo chuỗi giá trị. Theo ông Lưu 
Đức Vinh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện, nhằm tạo sự đột phá, thay đổi cách 
thức sản xuất để thu hút đầu tư, gắn đầu ra 
sản phẩm theo hướng an toàn, huyện Tánh 
Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tái cơ cấu 
nền nông nghiệp theo hướng nâng cao 
chuỗi giá trị, đi vào chiều sâu các sản phẩm 
lợi thế của huyện, hình thành các vùng sản 
xuất tập trung chuyên canh, đáp ứng cho 
nhu cầu công nghiệp chế biến như: lúa, điều, 
cao su, thủy sản nước ngọt.. 

Hiện nay, huyện đã tập trung phát triển 
vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, đồng 
thời mời gọi các đơn vị, doanh nghiệp, hợp 
tác xã để liên kết sản xuất - tiêu thụ các sản 
phẩm chủ lực như: Lúa thương phẩm theo 

quy mô cánh đồng lớn 850 ha; tiếp tục xây 
dựng thương hiệu "Gạo Tánh Linh" đồng 
thời phối hợp với Viện lúa Đồng bằng sông 
Cửu Long sản xuất- tiêu thụ vùng sản xuất 
lúa giống 250 ha. 

Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh triển 
khai mô hình nuôi cá thác lác lồng bè gắn 
với liên kết tiêu thụ sản phẩm; liên kết sản 
xuất tiêu thụ các nông sản như: hạt giống lai 
F1; ớt, đậu bắp, cao su… 

Mục tiêu đến năm 2025, 80% số xã trong 
tỉnh Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn mới 
(tương đương 77 xã) và toàn tỉnh có 4 đơn 
vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

Để chương trình xây dựng nông thôn mới 
phát triển nông thôn toàn diện và bền vững, 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
người dân nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu các địa 
phương tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả 
phát triển kinh tế nông thôn, lấy phát triển 
sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển du 
lịch nông thôn làm nền tảng cơ bản. 

Bên cạnh đó, các huyện, thị, thành phố 
đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
theo hướng từng bước hiện đại, phát triển 
nhanh việc ứng dụng quy trình sản xuất 
VietGAP, nông nghiệp hữu cơ… 

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

(ngày 27 tháng 10) 

https://dantocmiennui.vn/nong-thon-
moi/vung-que-binh-thuan-phat-trien-toan-
dien-sau-10-nam-xay-dung-nong-thon-
moi/279233.html 

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

BAN CHQS THÀNH PHỐ PHAN THIẾT SINH HOẠT 
NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2019 

gày 22/10, Ban CHQS thành phố 
Phan Thiết, Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn thành phố tổ chức sinh hoạt 
“Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt 
Nam” năm 2019. Đến dự có Thủ trưởng các 
cơ quan Quân khu; Đảng ủy – Lãnh đạo Bộ 

CHQS tỉnh Bình Thuận; Lãnh đạo cấp ủy, 
chính quyền địa phương và gần 200 đồng 
chí cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên 
trong LLVT thành phố. 

N 

https://dantocmiennui.vn/nong-thon-moi/vung-que-binh-thuan-phat-trien-toan-dien-sau-10-nam-xay-dung-nong-thon-moi/279233.html
https://dantocmiennui.vn/nong-thon-moi/vung-que-binh-thuan-phat-trien-toan-dien-sau-10-nam-xay-dung-nong-thon-moi/279233.html
https://dantocmiennui.vn/nong-thon-moi/vung-que-binh-thuan-phat-trien-toan-dien-sau-10-nam-xay-dung-nong-thon-moi/279233.html
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Đồng chí Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo 
Thành ủy thành phố Phan Thiết phổ biến, tuyên 
truyền một số nội dung về Luật An ninh mạng. 

 
Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt. 

 
Tiểu phẩm "Con sẽ là người có ích" tuyên truyền, 
phản ánh sự thiếu hiểu biết của giới trẻ hhiện nay khi 
tham gia các trang mạng xã hội. 

Với chủ đề “Lực lượng vũ trang thành phố 
Phan Thiết nói không với vi phạm pháp luật 
về an ninh mạng”, chương trình diễn ra sôi 
nổi, bổ ích với nhiều nội dung ý nghĩa, thiết 
thực như: Phổ biến tuyên truyền một số nội 
dung về Luật An ninh mạng, tiểu phẩm tuyên 
truyền, trò chơi pháp luật cũng như thi tìm 
hiểu về pháp luật đan xen các tiết mục văn 
nghệ đặc sắc, ấn tượng. Nhiều nội dung 
tuyên truyền được thể hiện bằng hình thức 
sân khấu hóa, giúp cho cán bộ, chiến sĩ thích 
thú, nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn quan 
điểm của Đảng, Nhà nước và chế độ, quy 
định của Quân đội. 

 
Trò chơi tìm hiểu pháp luật 

Thông qua sinh hoạt “Ngày Pháp luật 
nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” của LLVT 
thành phố Phan Thiết dịp này, đã giúp cho 
cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên nhận 
thức rõ hơn, đầy đủ hơn quan điểm của 
Đảng, Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp 
luật, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu 
của người cán bộ, chiến sĩ cùng với đó tích 
cực phát huy trách nhiệm của mình trong 
việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 
luật đến các tầng lớp nhân dân trong thành 
phố, nhất là ý thức chấp hành pháp luật của 
Nhà nước, kỷ luật Quân đội góp phần thực 
hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

 
Ban tổ chức trao quà cho các đội tham gia thi 
tìm hiểu pháp luật. 

Nguyễn Hoàng // 
https://baoquankhu7.vn.- 2019 

 (ngày 23 tháng 10) 

https://baoquankhu7.vn/ban-chqs-thanh-
pho-phan-thiet-sinh-hoat-ngay-phap-luat-

nam-2019-1837483913-0015309s36610gs

 

https://baoquankhu7.vn/ban-chqs-thanh-pho-phan-thiet-sinh-hoat-ngay-phap-luat-nam-2019-1837483913-0015309s36610gs
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BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG 
PHÒNG NGỪA DI CƯ TRÁI PHÉP  

ác đơn vị thuộc lực lượng Biên phòng 
tỉnh Bình Thuận đã tích cực phối hợp 
cùng các ngành và địa phương trong 

tỉnh nhằm hạn chế tình trạng di cư trái phép 
bằng thuyền sang Australia.  

Thời gian qua, một số người dân ở thị xã 
La Gi, tỉnh Bình Thuận do nhẹ dạ, cả tin nghe 
theo sự thuyết phục những kẻ tổ chức đưa 
người trái phép đã nộp tiền để lên tàu di cư 
bất hợp pháp bằng đường biển sang 
Australia. 

 
Tiết mục kịch sân khấu hóa tuyên truyền về hậu quả 
di cư trái phép do Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận 
dàn dựng, biểu diễn tại các buổi truyền thông. 

Theo thống kê trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận, trong vài năm trở lại đây đã có 3 vụ 
với 3 thuyền/122 người bao gồm cả phụ nữ 
và trẻ em di cư đến Úc trái phép bằng tàu 
thuyền, bị lực lượng chức năng Australia 
phát hiện, bắt giữ. Trong đó, có 3 hộ với 18 
người sử dụng thuyền cá để vượt biển sang 
Australia, bị lực lượng chức năng Indonesia 
bắt giữ đến nay chưa về. 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và Bộ Tư 
lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận đã đề 
ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cùng với các 
ngành, địa phương hạn chế, chấm dứt tình 
trạng này. 

Theo đó, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các phòng 
chức năng, các đồn Biên phòng đẩy mạnh 
các biện pháp công tác Biên phòng, nắm 
chắc tình hình địa bàn đi sâu, bám chắc đến 
từng cộng đồng dân cư, chủ phương tiện và 
ngư dân. Đồng thời, phối hợp với Tổ chức di 
cư Quốc tế IOM và chính quyền các địa 
phương thực hiện truyền thông phòng ngừa 
di cư trái phép sang Australia bằng tàu 
thuyền. Các hình thức truyền thông được 
thực hiện một cách phong phú như tuyên 
truyền trên diện rộng; xây dựng nhóm truyền 
thông cốt cán, tập huấn và thực hiện tuyên 
truyền tại địa bàn; tổ chức cuộc thi viết, vẽ 
với chủ đề liên quan đến phòng ngừa di cư 
trái phép sang Australia bằng tàu thuyền 
v.v… 

Hiệu quả của công tác tuyên truyền là 
người dân nhận nhận biết được những thủ 
đoạn lừa gạt của các đối tượng xấu để đưa 
người di cư, xuất cảnh trái phép và mối nguy 
hại từ hành động này; các thỏa thuận, pháp 
luật liên quan đến phòng chống di cư trái 
phép của Việt Nam và Australia, nguyên tắc 
của Australia là “Bất cứ ai đến Australia 
bằng tàu thuyền sẽ bị bắt buộc quay trở 
lại”... 

Qua công tác tuyên truyền của lực lượng 
Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, người dân 
hiểu rõ hơn về hậu quả của việc di cư trái 
phép bằng đường biển đến Australia và việc 
định cư trái phép tại Australia là điều không 
thể, từ đó chấm dứt tình trạng di cư trái 
phép. 

  

Bình An  // https://baotintuc.vn.- 2019 
(ngày 11 tháng 10) 

https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-doi-
bien-phong-binh-thuan-tang-cuong-truyen-
thong-phong-ngua-di-cu-trai-phep-
20191011182238177.htm

 

 

C 
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CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG BIỂN HIỆU QUẢNG CÁO CHỈ BẰNG 
TIẾNG NƯỚC NGOÀI 

ình Thuận đề nghị các địa phương 
tăng cường công tác kiểm tra, xử lý 
quảng cáo rao vặt, biển hiệu quảng 

cáo chỉ viết bằng tiếng nước ngoài trên địa 
bàn tỉnh. 

Ngày 24/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan này 
vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố đề nghị tăng cường 
công tác kiểm tra, xử lý quảng cáo rao vặt, 
biển hiệu quảng cáo chỉ viết bằng tiếng nước 
ngoài trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông 
tin các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với 
các đơn vị liên quan tăng cường công tác 
kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp quảng 
cáo rao vặt trái phép, quảng cáo biển hiệu 
bằng tiếng nước ngoài không đúng quy định 
pháp luật.  

Các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm 
Luật Quảng cáo và Nghị định 103/2009/NĐ-
CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban 
hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh 
doanh dịch vụ văn hóa công cộng đồng thời 
phải xử lý dứt điểm trước ngày 30/11/2019 
tình trạng biển hiệu quảng cáo viết bằng 
tiếng nước không đúng quy định. 

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương 
ở Bình Thuận tái diễn trở lại việc quảng cáo 
rao vặt trái phép, quảng cáo bằng biển hiệu 
của các tổ chức, cá nhân chỉ sử dụng chữ 

tiếng nước ngoài mà không có chữ tiếng Việt 
hoặc kích thước chữ tiếng Việt nhỏ hơn kích 
thước chữ tiếng nước ngoài. 

Tại khu vực du lịch trọng điểm Hàm Tiến, 
Mũi Né, thành phố Phan Thiết, vì lượng 
khách quốc tế đến đây nhiều nên một số hộ 
kinh doanh tự thiết kế biển hiệu của mình và 
quảng cáo bằng những dòng chữ tiếng nước 
ngoài. Điều này không đúng với quy định 
của Luật Quảng cáo và làm mất mỹ quan. 
Từ năm 2016 đến năm 2018, tỉnh Bình 
Thuận đã kiểm tra 74 cơ sở, xử lý vi phạm 
19 cơ sở, quyết định xử phạt với tổng số tiền 
87 triệu đồng. 

Theo quy định của Luật Quảng cáo, biển 
hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản 
xuất, kinh doanh phải có các nội dung sau: 
Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); 
Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Địa 
chỉ, điện thoại. Trong các sản phẩm quảng 
cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng 
Việt. Trong trường hợp sử dụng cả tiếng 
Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản 
phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài 
không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng 
Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt./.  

Hồng Hiếu // https://bnews.vn.- 2019 
(ngày 24 tháng 10) 

https://bnews.vn/binh-thuan-chan-chinh-
tinh-trang-bien-hieu-quang-cao-chi-bang-
tieng-nuoc-ngoai/138116.html

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

CHỈ 1 DỰ ÁN BĐS ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

ãnh đạo Sở Xây dựng Bình Thuận đã 
có những tiết lộ đầy bất ngờ về việc 
kinh doanh bất động sản của các 

doanh nghiệp đang có dự án trên địa bàn 
tỉnh này. 

Mới đây, Báo Vietnamnet đưa ra thông tin 
về việc tiết lộ của lãnh đạo Sở xây dựng Bình 
Thuận đó là việc tỉnh này chỉ có 1 dự án bất 

động sản duy nhất đủ điều kiện kinh doanh 
bất động sản. 

Qua kết quả rà soát, thống kê giữa các sở 
ngành, Bình Thuận hiện có 42 dự án du lịch 
nghỉ dưỡng có kết hợp kinh doanh bất động 
sản. Trong đó, nhiều nhất là Phan Thiết với 
22 dự án. Đặc biệt có tới 14 doanh nghiệp bị 
Bình Thuận "tuýt còi" chấn chỉnh hoạt động 
kinh doanh bất động sản. Đây là lời cảnh 

B 

L 

https://bnews.vn/binh-thuan-chan-chinh-tinh-trang-bien-hieu-quang-cao-chi-bang-tieng-nuoc-ngoai/138116.html
https://bnews.vn/binh-thuan-chan-chinh-tinh-trang-bien-hieu-quang-cao-chi-bang-tieng-nuoc-ngoai/138116.html
https://bnews.vn/binh-thuan-chan-chinh-tinh-trang-bien-hieu-quang-cao-chi-bang-tieng-nuoc-ngoai/138116.html
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báo đầy sức nặng với tình trạng rao bán, 
kinh doanh bất động sản tràn lan khi chưa 
đủ điều kiện ở Bình Thuận thời gian qua. 

Trả lời Vietnamnet khi được hỏi làm thế 
nào kiểm soát tình trạng rao bán rầm rộ trên 
mạng các dự án chưa đủ điều kiện, ông 
Dũng cho hay: "Hiện Bình Thuận chưa có 
chế tài xử lý việc đặt chỗ, giữ chỗ mua dự 
án. Đó cũng là cái vướng chung của toàn 
quốc hiện nay chứ không chỉ riêng gì Bình 
Thuận. Tuy nhiên, tỉnh Bình Thuận sẽ có giải 
pháp xử lý chứ không thể buông lỏng được". 

 
Hiện tại chỉ có một dự án bất động sản đủ điều kiện 
kinh doanh tại Bình Thuận. Ảnh minh họa 

Đơn cử vào thời điểm tháng 6/2019, Sở 
Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết, Sở đã 
gửi các văn bản yêu cầu các chủ đầu của 4 
dự án bất động sản tại thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận ngừng giao dịch vì 
chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. 
Các dự án gồm, Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Apec Mandala Wyndham Mũi Né của Công 
ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, Khu thương 
mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 của 
Công ty cổ phần Tân Việt Phát, Khu dân cư 
Nam Cảng cá phường Đức Long của Công 
ty cổ phần Xây lắp thủy sản Việt Nam, Dự 
án Sentosa Villa của Công ty TNHH Đầu tư 
Sài Gòn. 

Để hoạt động kinh doanh bất động sản 
thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, 
Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận yêu cầu các 
công ty trên không thực hiện hoặc ký kết hợp 
đồng với đơn vị môi giới bất động sản để 
thực hiện giao dịch mua bán hoặc giữ chỗ, 
đặt chỗ, đăng ký vị trí; đăng các nội dung liên 
quan đến giao dịch bất động sản của dự án 
khi chưa đủ điều kiện giao dịch. 

Sở dĩ có hiện tượng "nhà nhà, người 
người" lách luật huy động vốn trái phép trong 
quá trình kinh doanh bất động sản hình 
thành trong tương lai đó là có làn sóng đổ bộ 
vào Bình Thuận. Nhiều chuyên gia cho rằng 

đó là sự kỳ vọng vào bất động sản nơi đây 
sẽ sớm cất cánh nhờ vào thông tin từ hàng 
loạt dự án hạ tầng hàng chục nghìn tỷ được 
triển khai. Cùng với đó là tiềm năng về du 
lịch phát triển bùng nổ và bất động sản nghỉ 
dưỡng vẫn đang có sự tham gia của nhiều 
tập đoàn, doanh nghiệp lớn nên đây là phân 
khúc có triển vọng rất lớn. 

Đơn cử vào thời điểm tháng 6/2019, Sở 
Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết, Sở đã 
gửi các văn bản yêu cầu các chủ đầu của 4 
dự án bất động sản tại thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận ngừng giao dịch vì 
chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. 
Các dự án gồm, Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Apec Mandala Wyndham Mũi Né của Công 
ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, Khu thương 
mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 của 
Công ty cổ phần Tân Việt Phát, Khu dân cư 
Nam Cảng cá phường Đức Long của Công 
ty cổ phần Xây lắp thủy sản Việt Nam, Dự 
án Sentosa Villa của Công ty TNHH Đầu tư 
Sài Gòn. 

Để hoạt động kinh doanh bất động sản 
thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, 
Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận yêu cầu các 
công ty trên không thực hiện hoặc ký kết hợp 
đồng với đơn vị môi giới bất động sản để 
thực hiện giao dịch mua bán hoặc giữ chỗ, 
đặt chỗ, đăng ký vị trí; đăng các nội dung liên 
quan đến giao dịch bất động sản của dự án 
khi chưa đủ điều kiện giao dịch. 

Sở dĩ có hiện tượng "nhà nhà, người 
người" lách luật huy động vốn trái phép trong 
quá trình kinh doanh bất động sản hình 
thành trong tương lai đó là có làn sóng đổ bộ 
vào Bình Thuận. Nhiều chuyên gia cho rằng 
đó là sự kỳ vọng vào bất động sản nơi đây 
sẽ sớm cất cánh nhờ vào thông tin từ hàng 
loạt dự án hạ tầng hàng chục nghìn tỷ được 
triển khai. Cùng với đó là tiềm năng về du 
lịch phát triển bùng nổ và bất động sản nghỉ 
dưỡng vẫn đang có sự tham gia của nhiều 
tập đoàn, doanh nghiệp lớn nên đây là phân 
khúc có triển vọng rất lớn. 

Ý Lan // https://thoidai.com.vn.- 2019 
(ngày 14 tháng 10) 

https://thoidai.com.vn/binh-thuan-chi-1-
du-an-bds-du-dieu-kien-kinh-doanh-
90019.html 

https://thoidai.com.vn/binh-thuan-chi-1-du-an-bds-du-dieu-kien-kinh-doanh-90019.html
https://thoidai.com.vn/binh-thuan-chi-1-du-an-bds-du-dieu-kien-kinh-doanh-90019.html
https://thoidai.com.vn/binh-thuan-chi-1-du-an-bds-du-dieu-kien-kinh-doanh-90019.html
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GIÁM SÁT ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH 
XĂNG DẦU  

 
hi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Bình Thuận phối hợp kiểm tra và xử lý 
02 cơ sở vi phạm về điều kiện kinh 

doanh xăng dầu với tổng số tiền 15.000.000 
đồng. 

Theo báo cáo tháng 9 năm 2019, về công 
tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TCĐLCL) Bình Thuận tham gia thẩm định cấp 
quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nước mắm Phan 
Thiết cho 01 cơ sở (Công ty cổ phần nước 
mắm Vũ Võ). Thẩm định, cấp 02 giấy phép vận 
chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, 
các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5), các 
chất ăn mòn (thuộc loại 8) cho Ban Quản lý 
Công trình Công cộng huyện Tuy Phong và 
Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận. 

Về công tác quản lý đo lường, Chi cục có 
văn bản đề nghị các Sở, ngành góp ý Dự thảo 
Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo 
lường hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng kế 
hoạch kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em theo 
chỉ đạo của Tổng cục TCĐLCL. Tham gia Tổ 
dán tem niêm phong công tơ tổng cột đo xăng 
dầu do Cục Thuế tỉnh chủ trì, kết quả đã dán 
tem tại 14 cửa hàng xăng dầu. Thực hiện khảo 
sát 02 mẫu xăng (01 mẫu xăng RON 95-III, 01 
mẫu xăng E5 RON92-II), kết quả không có 
nghi vấn về đo lường, chất lượng. 

Về hoạt động nâng cao năng suất chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa, Chi cục Xây dựng 
kế hoạch hỗ trợ đào tạo nâng cao năng suất 
chất lượng cho 03 doanh nghiệp (Công ty 
TNHH Hải Nam, Công ty Cổ phần Sài Gòn Mũi 
Né, Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền 
Trung). 

Về hoạt động ISO hành chính công, Chi cục 
kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì 
và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo 
TCVN ISO 9001 tại 06 cơ quan hành chính 
nhà nước gồm: Sở Tư Pháp, Sở Giáo dục, Sở 
Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND 
huyện Đức Linh, UBND huyện Tánh Linh. Đến 
nay đã kiểm tra được 20/21 đơn vị theo Kế 
hoạch của UBND tỉnh. Riêng Công an tỉnh có 
văn bản đề nghị không thực hiện kiểm tra. Gửi 
văn bản đôn đốc thực hiện việc xây dựng và 

áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 
TCVN ISO 9001:2015 tại 32 UBND xã, thị trấn 
thuộc các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm 
Thuận Bắc. 

 

Về công tác thanh kiểm tra, Chi cục kiểm tra 
18 cơ sở (12 cơ sở kinh doanh vàng và vàng 
trang sức, mỹ nghệ; 06 cơ sở kinh doanh khí 
dầu mỏ hóa lỏng) tại huyện Hàm Tân, 
TP.Phan Thiết. Kết quả, các cơ sở không có 
vi phạm về đo lường, chất lượng. Tổ chức 
thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về 
thiết bị điện, điện tử. Thanh tra tại 05 cơ sở 
kinh doanh thiết bị điện điện tử tại huyện Tánh 
Linh và Đức Linh. Kết quả, các cơ sở không 
có vi phạm và tiêu chuẩn, chất lượng, nhãn 
hàng hóa và mã số mã vạch. 

Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành do Ban 
chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì, kiểm tra tại 03 cơ sở 
kinh doanh xăng dầu, lấy 02 mẫu xăng RON 
95-III gửi thử nghiệm chất lượng. Kết quả 
không có vi phạm về đo lường, chất lượng, kết 
quả thử nghiệm đạt yêu cầu; tuy nhiên, qua 
kiểm tra phát hiện 02 cơ sở vi phạm về các 
điều kiện kinh doanh, xử phạt vi phạm hành 
chính 01 cơ sở với tổng số tiền 15.000.000 
đồng, 01 cơ sở đang xử lý. 

Bên cạnh đó, Chi cục tiếp tục triển khai các 
nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 năm 2019. 
Trong đó, hỗ trợ tổ chức 03 lớp đào tạo nâng 
cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp; 
hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký, lập hồ sơ 
hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng; Tiếp 
tục kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy 
trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo 
TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính 
nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2019 (kiểm tra 
qua hồ sơ, báo cáo); Xây dựng kế hoạch kiểm 
tra, đôn đốc các UBND xã triển khai xây dựng, 
áp dụng HTQLCL tại các huyện Tuy Phong, 
Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc; Tổ chức thanh tra, 

C 
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kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2019 
theo chương trình, kế hoạch được Giám đốc 
Sở KH&CN phê duyệt; tiếp tục tổ chức thanh 
tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về thiết bị 
điện, điện tử; tổ chức kiểm tra chất lượng đồ 
chơi trẻ em theo chỉ đạo của Tổng cục 
TCĐLCL; Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành 
tỉnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh 
xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn 
tỉnh năm 2019. 

Báo cáo và tham mưu Sở trình Chủ tịch 
UBND tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ Quyết 
định số 3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy 
định phối hợp kiểm tra về đo lường, chất 
lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận; Tổ chức kiểm tra, kiểm soát 
tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 
người lao động tại Chi cục theo Kế hoạch số 
42/KH-CCTĐC ngày 26/02/2019 của Chi cục; 

Tiếp tục triển khai việc Xây dựng Bản đồ số 
các trạm cân đối chứng; xây dựng Bản tin TBT 
điện tử số 3; Thực hiện khắc phục điểm không 
phù hợp sau đánh giá Phòng thử nghiệm 
ATTP ngành NN&PTNT theo Thông tư liên 
tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNN; hoàn 
thành khắc phục các điểm không phù hợp theo 
báo cáo đánh giá của Đoàn đánh giá Văn 
phòng Công nhận Chất lượng về hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
ISO/IEC17025:2017; tiếp tục rà soát các 
phương pháp thử, lập kế hoạch đăng ký bổ 
sung hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 
107/2016/NĐ-CP; Tiếp tục hướng dẫn xây 
dựng tài liệu và áp dụng HTQLCL theo TCVN 
ISO 9001 tại các phường, xã. 

An Hạ // http://vietq.vn.- 2019  
(ngày 16 tháng 10) 

http://vietq.vn/binh-thuan-giam-sat-do-
luong-chat-luong-trong-kinh-doanh-xang-dau-

d164708.html

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

NỮ SINH LỚP 11 BẮT TÊN CƯỚP CÓ 4 TIỀN ÁN 

ị giật điện thoại, nữ sinh lớp 11 bám 
theo, xô ngã, rút chìa khóa xe và tri hô 
người dân tóm gọn tên cướp. 

 
Tiệm tạp hóa nơi xảy ra vụ cướp 

Khoảng 20h30 ngày 14/10, Thạch Vũ 
Phong (32 tuổi), trú tại huyện Hàm Tân (Bình 
Thuận) đi xe máy đến quán tạp hoá ở thôn 
Dân Phú, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận 
Nam (Bình Thuận) hỏi mua thuốc lá. 

Lúc này nữ sinh T. đang học lớp 11 trông 
coi quán của gia đình trả lời: 'ở đây không 
bán thuốc lá'.  

Phong bỏ đi nhưng nghĩ quán chỉ có 1 
người trông coi nên anh ta quay lại, bất ngờ 

ào vào quán đánh thiếu nữ đang nằm trên 
võng, cướp điện thoại rồi tháo chạy. 

Mặc dù bị đánh đau nhưng nạn nhân đuổi 
theo xô ngã xe máy của tên cướp. 

Bị ngã xe, Phong cố gắng dựng xe dậy, 
rồ ga phóng đi nhưng T ở phía sau vẫn quyết 
tâm níu chặt. Chạy theo khoảng 20m, nạn 
nhân đã lấy được chìa khoá xe của kẻ 
cướp.  

Đối tượng cướp Thạch Vũ Phong Lúc này 
Phong ném trả lại điện thoại và yêu cầu thiếu 
nữ trả lại chìa khoá xe máy. Nạn nhân T liền 
tri hô khiến Phong hoảng sợ đẩy bộ xe máy 
bỏ chạy nhưng bị người dân vây bắt. 

Theo công an huyện Hàm Thuận Nam, 
Thạch Vũ Phong đã có 4 tiền án, tên này vừa 
được ra tù đầu năm 2019. 

Lê Huân // https://vietnamnet.vn.- 2019 
(ngày 15 tháng 10) 

https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/nu-
sinh-lop-11-bat-ten-cuop-co-4-tien-an-
577650.html 

B 

http://vietq.vn/binh-thuan-giam-sat-do-luong-chat-luong-trong-kinh-doanh-xang-dau-d164708.html
http://vietq.vn/binh-thuan-giam-sat-do-luong-chat-luong-trong-kinh-doanh-xang-dau-d164708.html
http://vietq.vn/binh-thuan-giam-sat-do-luong-chat-luong-trong-kinh-doanh-xang-dau-d164708.html
https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/nu-sinh-lop-11-bat-ten-cuop-co-4-tien-an-577650.html
https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/nu-sinh-lop-11-bat-ten-cuop-co-4-tien-an-577650.html
https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/nu-sinh-lop-11-bat-ten-cuop-co-4-tien-an-577650.html
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RA MẮT MÔ HÌNH ‘ĐỘI XUNG KÍCH THỊ XÃ LA GI’ TIỀN THÂN 
LÀ MỘT ĐỘI HIỆP SĨ 

ội xung kích bảo vệ trật tự đường 
phố La Gi” tiền thân là một đội 
hiệp sĩ được thành lập tự phát vào 

tháng 8 năm 2017, do anh Phạm Tiến Học 
làm phụ trách với 12 thành viên ban đầu. 

 
Trao quyết định và quy chế cho các thành viên tổ. 

Ngày 17/10, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị 
xã La Gi (Bình Thuận) phối hợp với Công an 
thị xã tổ chức Lễ phát động ra mắt mô hình 
“Đội xung kích bảo vệ trật tự đường phố La 
Gi”. Tham dự có Đại tá Đào Ngọc Nghĩa - 
Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. 

Được biết, “Đội xung kích bảo vệ trật tự 
đường phố La Gi” gồm 2 tổ nòng cốt: Tổ tuần 
tra ban đêm và tổ vá xe lưu động trên đường 
với 21 thành viên. 

Các thành viên của đội được tổ chức tuần 
tra, cứu hộ vào ban đêm với tinh thần làm 

việc từ thiện, cứu giúp những người gặp khó 
khăn hoạn nạn trên đường. 

Đồng thời, Đội còn phối hợp với Công an 
các xã, phường bảo vệ trật tự trị an trên địa 
tai bàn thị xã La Gi. 

“Đội xung kích bảo vệ trật tự đường phố 
La Gi” tiền thân là một đội hiệp sĩ được thành 
lập tự phát vào tháng 8 năm 2017, do anh 
Phạm Tiến Học làm phụ trách với 12 thành 
viên ban đầu. 

Sau đó, được Công an thị xã La Gi lập 
danh sách, tổ chức gặp gỡ, hướng dẫn 
nghiệp vụ, pháp luật, đồng thời thường 
xuyên động viên các thành viên phối hợp với 
lực lượng công an trong công tác phòng, 
chống tội phạm trên địa bàn. 

Việc thành lập “Đội xung kích bảo vệ trật 
tự đường phố La Gi” sẽ góp phần tích cực 
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, mang 
lại sự bình yên cho nhân dân thị xã La Gi. 

 Cũng nhân dịp này, Thị đoàn La Gi cũng 
tổ chức ra mắt mô hình “Đội hình tham gia 
xử lý tình huống bất thường về giao thông”. 

Minh Khang // http://daidoanket.vn.- 
2019 (ngày 17 tháng 10) 

http://daidoanket.vn/mat-tran/ra-mat-mo-
hinh-doi-xung-kich-thi-xa-la-gi-tien-than-la-

mot-doi-hiep-si-tintuc450086 

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

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ BÌNH THUẬN VƯỢT CHỈ TIÊU 
NHIỀU NĂM LIÊN TỤC 

rong những năm qua, Cục Thi hành án 
dân sự (THADS) Bình Thuận đã có 
nhiều thành tích nổi bật trong công tác 

THADS và là một trong những đơn vị đi đầu 
trong nghành Tư pháp hoàn thành vượt các 
chỉ tiêu đề ra. 

Điển hình là năm 2017 đã giải quyết xong 
11.158 việc, đạt tỷ lệ 76,11 % (so với chỉ tiêu 
Quốc hội giao đạt và vượt 5,11 %). Về tiền, đã 
giải quyết 267.197.441.000 đồng, đạt tỷ lệ 

33,61 % (so với chỉ tiêu Quốc hội giao đạt và 
vượt 1,61 %)  

Năm 2018, trong số có điều kiện đã giải 
quyết xong 12.139 việc, đạt tỷ lệ 77,03 %. Về 
tiền, đã giải quyết 426.233.613.000 đồng, đạt 
tỷ lệ 45,38 %. So với cùng kỳ năm 2017, tăng 
159.036.172.000 đồng tương đương tăng 
59,52 % về tỷ lệ. 

Năm 2019, là năm thứ tư tổ chức thực hiện 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 
111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc 

“Đ 

T 

http://daidoanket.vn/mat-tran/ra-mat-mo-hinh-doi-xung-kich-thi-xa-la-gi-tien-than-la-mot-doi-hiep-si-tintuc450086
http://daidoanket.vn/mat-tran/ra-mat-mo-hinh-doi-xung-kich-thi-xa-la-gi-tien-than-la-mot-doi-hiep-si-tintuc450086
http://daidoanket.vn/mat-tran/ra-mat-mo-hinh-doi-xung-kich-thi-xa-la-gi-tien-than-la-mot-doi-hiep-si-tintuc450086
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hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp 
luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát 
nhân dân, của Tòa án nhân dân, công tác thi 
hành án năm 2016 và các năm tiếp theo 
cùngNghị quyết số 93/2015/NQ-HĐND ngày 
14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình 
Thuận về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành 
án hình sự và THADS  trên địa bàn tỉnh. 
THADS hai cấp tập trung thực hiện các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án năm 2019, 
áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, 
quyết liệt, công tác THADS , theo dõi thi hành 
án hành chính 12 tháng năm 2019 đã đạt được 
một số kết quả nhất định, góp phần bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an 
toàn xã hội và phát triển kinh tế của địa 
phương. 

 

Cụ thể, tổng số thụ lý 19.915 việc, tăng 472 
việc (2,48%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, 
phân loại thì có: 15.695 việc có điều kiện giải 
quyết (chiếm tỷ lệ 79,53%) và 4.039 việc chưa 
có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 20,47%). 
Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 
12.030 việc, đạt tỷ lệ 76,65%. 

Về tiền, đã giải quyết 638.102.264.000 
đồng, đạt tỷ lệ 39,18%. So với cùng kỳ năm 
2018, tăng 211.868.651.000 đồng tương 
đương tăng+49,07% về tỷ lệ. 

Về thi hành án đối với các khoản thu cho 
Ngân sách Nhà nước, đã giải quyết được 
9.002 việc, đạt tỷ lệ 84,13%, tăng 2.610 việc 
so với cùng kỳ năm 2018, thu được số tiền là 
177.269.385.000 đồng, đạt tỷ lệ 85,58 %, tăng 
159.543.759.000 đồng so với cùng kỳ. 

Bình Thuận là tỉnh có địa bàn rộng lớn mà 
lượng dân cư lại ít. Số lượng án thụ lý về việc, 
về tiền ngày càng tăng cao theo hàng năm. 
Người phải thi hành án thì không có điều kiện 

để thi hành vì thu nhập của họ phụ thuộc mùa 
vụ nông sản là chủ yếu. Việc xử lý tài sản để 
thi hành án hầu hết là liên quan đến bất động 
sản như nhà ở, quyền sử dụng đất, công trình 
dự án... Có nhiều vụ việc liên quan đến tài 
sảntuy đã giảm giá nhiều lần nhưng vẫn không 
có người mua gây khó khăn cho việc thi hành 
án. 

Trong những năm vừa qua, để hoàn thành 
tốt nhiệm được giao là kết quả của sự chung 
tay, đồng lòng của cả hệ thống từ Cục cho đến 
các Chi cục, được sự quan tâm, phối hợp từ 
các cấp chính quyền địa phương. Đặc biệt là 
sự sâu sát của Cục dành cho các Chi cục, 
thường xuyên thành lập các tổ công tác, đôn 
đốc, chỉ đạo nghiệp vụ THADS  đi từng huyện 
để nghe chấp hành viên báo cáo những vụ án 
khó khăn, phức tạp. Từ đó có những phương 
hướng giải quyết cụ thể nhằm tháo gỡ khó 
khăn cho các chi cục. 

Năm 2019, Cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ ngay từ tháng đầu của năm công tác; trực 
tiếp nghe Chấp hành viên Chi cục báo cáo án 
và định hướng giải quyết cụ thể; rút những vụ 
án lớn, phức tạp về Cục THADS  thi hành. Chỉ 
đạo Chi cục trưởng thường xuyên rà soát, 
kiểm tra tiến độ thi hành án, phân loại vụ việc 
thi hành án, hướng dẫn Chấp hành viên tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc, có biện pháp giải 
quyết dứt điểm vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo 
dài. Tổ chức họp giao ban theo định kỳ để 
đánh giá những kết quả đạt được, những tồn 
tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải 
pháp khắc phục trong thời gian tới. 

Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ; 
ban hành Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện 
dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế 
sử dụng tài sản công; công khai, minh bạch 
trong hoạt động của các cơ quan 
THADS  trong tỉnh về quy trình, thủ tục giải 
quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành 
chính.  

Minh Trường – Đình Thu – Đức Lâm // 
https://baophapluat.vn.- 2019 

 (ngày 30 tháng 10) 

https://baophapluat.vn/tu-phap/thi-hanh-
an-dan-su-binh-thuan-vuot-chi-tieu-nhieu-

nam-lien-tuc-477171.html 

 

 

https://baophapluat.vn/tu-phap/thi-hanh-an-dan-su-binh-thuan-vuot-chi-tieu-nhieu-nam-lien-tuc-477171.html
https://baophapluat.vn/tu-phap/thi-hanh-an-dan-su-binh-thuan-vuot-chi-tieu-nhieu-nam-lien-tuc-477171.html
https://baophapluat.vn/tu-phap/thi-hanh-an-dan-su-binh-thuan-vuot-chi-tieu-nhieu-nam-lien-tuc-477171.html
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

ĐỘC ĐÁO CHIẾC XE ĐỘ 3 BÁNH MINI NHỎ NHẤT VIỆT NAM 
CỦA THỢ BÌNH THUẬN 

ân chơi xe tại Bình Thuận vừa  hoàn 
thành bản độ minibike 3 bánh đặc 
biệt, kết hợp giữa 2 dòng xe là Honda 

67 và Honda Chaly. 

Tại Việt Nam, phong cách chơi những 
dòng minibike đã xuất hiện khá lâu, với 
những cái tên quen thuộc như: Honda Dax, 
Honda Monkey hay Chaly v.v.. hay những 
mẫu xe mới Honda MSX, Mini CDR125... 
Tuy nhiên, tự mình độ một chiếc xe theo 
phong cách minibike để thoả mãn đam mê 
thì ít có người thực hiện. 

Bản độ xe khá độc đưới đây là sự kết hợp 
giữa 2 dòng xe là Honda 67 và Honda Chaly. 
Đặc biệt hơn cả, phong cách mới sau khi độ 
là một chiếc minibike 3 bánh. 

 
Bản độ trong bài là sự kết hợp giữa 2 dòng xe chiếc 
xe, thực hiện theo phong cách minibike 3 bánh. 

Chủ nhân của bản độ này là anh Thạch 
Nguyễn - dân chơi xe có tiếng tại Bình 
Thuận. 

Trao đổi với Xe Vietnamnet, anh Thạch 
chia sẻ: "Mình rất thích phong cách minibike 
vì có những nét đặc trưng riêng thú vị. Xe 
với kích thước nhỏ so với bình thường, trông 
khá ngộ. Cũng phải nói thêm, những chiếc 
minibike vốn chỉ thích để trưng bày ở các 
quán cà phê chứ không phù hợp để sử dụng 
trên đường phố." 

 
Bản độ có mini có kích thước khá nhỏ là sự kết hợp 
giữa hai chiếc Honda 67 và Honda Chaly thành một, 
với chi tiết “thuyền” làm điểm nhấn. 

Được thiết kế theo phong cách minibike, 
nên kích thước tổng thể của chiếc xe này rất 
nhỏ gọn.Chiều cao xe tính từ mặt đất lên 
phần khung sườn chỉ 50cm, chiều dài cơ sở 
của xe chỉ 95cm, khoảng sáng gầm xe 
khoảng 12cm. Xét về hình dáng tổng thể của 
xe khá đặc biệt, nhìn sơ qua dễ nhầm là 
chiếc Honda Dax. 

Vì là sự kết hợp của 2 mẫu xe Honda 67 
và Honda Chaly, nên sườn xe phía trước là 
của Honda 67, trong khi phía sau là của 
Honda Chaly. 

 
Anh Thạch Nguyễn, chủ nhân chiếc xe độ độc đáo 
này 

D 
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Theo chia sẻ của anh, phần khung sườn 
là chi tiết chiếm thời gian nhất của bản độ 
này, vừa phải đảm bảo kết cấu khác lạ của 
bản độ này, vừa đảm bảo sự ổn định khi vận 
hành mà còn có tính thẩm mỹ với bình xăng 
trong suốt “như bể cá” nằm ngọn trong 
khung sườn. Phần yên xe được may thủ 
công phù hợp với thiết kế tổng thể. 

Bên cạnh đó, anh còn chế tạo thêm chi 
tiết “thuyền” xe, tương tự những chỗ ngồi 
phụ của những chiếc side-car 3 bánh. Chiều 
dài của thuyền là 1070 cm, chiều ngang tính 
từ yên đến điểm ngoài của thùng là 900 cm. 
Để tạo sự êm ái cho người ngồi trên thùng 
trong di chuyển thì anh Thạch cũng đã thêm 
vào một bộ phận giảm xóc, đó là loại phuộc 
tự chế, chiều dài 130 cm.  

Phía trước, ghi đông của xe được anh 
Thạch Nguyễn tự lên ý tưởng và gia công, 
kết hợp cùng đèn pha hàng hiệu Takegawa 
và đèn xi nhan đồ chơi, tất cả tạo nên diện 
mạo khác lạ, không đụng hàng. Chi tiết chắn 
bùn phụ được gò thủ công tạo điểm nhấn. 

Ngoài ra, điểm đặc biệt của bản độ này là 
hệ thống giảm xóc của xe với phuộc trước 
up-side-down, kết hợp cặp bánh xe 
trước/sau kích thước 8 inch (khoảng 20,32 
cm) và bánh xe thuyền cũng có kích thước 8 
inch. 

Phần mâm sau tinh chỉnh để đạt kích 
thước lốp bánh béo với thông số lốp sau 
130/50-8. Bên cạnh đó, còn rất nhiều chi tiết 
khác như: giò đạp khởi động, bàn đạp thắng, 
gắp sau, được độ lại để phù hợp với kích 
thước nhỏ gọn của xe.  

 
Chiếc xe lúc chưa gắn thuyền 

Về sức mạnh, bản độ sử dụng động cơ 
của chiếc Honda Chaly trang bị động cơ 4 
thì, dung tích 49cc làm mát bằng gió cho 
công suất 3,5 mã lực. 

 

 

 

Anh Thạch Nguyễn đã hoàn thành bản độ 
đặc biệt chiếc minibike 3 bánh nhỏ nhất Việt 
Nam trong thời gian 1 tháng và dự kiến, sẽ 
thực hiện nhiều bản độ xe khác cũng theo 
phong cách này. 

Phi Long // https://vietnamnet.vn.- 
2019 (ngày 7 tháng 10) 

https://vietnamnet.vn/vn/oto-xe-
may/kham-pha/xe-do-3-banh-mini-nho-
nhat-viet-nam-cua-tho-binh-thuan-
574599.html 

https://vietnamnet.vn/vn/oto-xe-may/kham-pha/xe-do-3-banh-mini-nho-nhat-viet-nam-cua-tho-binh-thuan-574599.html
https://vietnamnet.vn/vn/oto-xe-may/kham-pha/xe-do-3-banh-mini-nho-nhat-viet-nam-cua-tho-binh-thuan-574599.html
https://vietnamnet.vn/vn/oto-xe-may/kham-pha/xe-do-3-banh-mini-nho-nhat-viet-nam-cua-tho-binh-thuan-574599.html
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NGƯ DÂN TRÚNG MÙA CÁ CƠM MỒM 

gư dân Phan Thiết khai thác được 
hơn 6.000 tấn cá cơm các loại, mùa 
cá năm nay sản lượng không cao so 

với năm trước nhưng lại được giá. 

Ngư dân thành phố Phan Thiết, tình Bình 
Thuận đang đánh bắt những ngày cuối của 
vụ cá Nam năm nay. Đây cũng là thời điểm 
các tàu thuyền chuyên đánh bắt cá cơm 
tranh thủ những chuyến ra khơi cuối. Sản 
lượng khai thác cá cơm dù giảm nhẹ nhưng 
bù lại nguồn cá cơm mồm – loài có giá trị 
xuất khẩu cao. 

Nhiều ngày nay, các tàu khai thác cá cơm 
không chỉ đánh bắt cá cơm sọc trắng, sọc 
đen mà còn thu về rất nhiều cá cơm mồm. 
Với hình dáng "bé hạt tiêu", kích thước cỡ 
chỉ bằng que diêm, toàn thân màu trắng đục, 
cá cơm mồm có chất lượng thịt ngon và bổ 
dưỡng, bán với giá khá cao 35.000 – 40.000 
đồng/kg đối với cá tươi và từ 150.000 – 
200.000 đồng/kg đối với loại khô. Trước đây 
cá cơm mồn chỉ tiêu thụ trong nước, hiện 
nay được phơi khô và bán ra thị trường 
nước ngoài. 

 
Ngư dân phấn khởi vì cá cơm mồm được mùa. 

Ông Trần Đình Dũng, chủ một cơ sở chế 
biến cá cơm tại Cụm công nghiệp hải sản 
Phú Hài, thành phố Phan Thiết cho biết: “Cá 
cơm mà xuất qua thị trường Trung Quốc là 
loại cá cơm có cỡ trung hoặc lớn, còn cá cỡ 
nhỏ từ 1-2cm thì tiêu thụ trong nước. Riêng 

cá cơm mồm thì thị trường xuất khẩu rất ưa 
chuộng” 

Nhiều tháng nay, hơn 20 công nhân ở cơ 
sở chế biến cá cơm khô của ông Nguyễn 
Thanh Hùng tại cụm công nghiệp hải sản 
Phú Hài luôn làm việc hết công suất. Mỗi 
ngày, cơ sở này nhập về từ 2 - 3 tấn cá cơm 
tươi để đưa vào các lò hấp trước khi đem ra 
phơi nắng. 

 
Cá cơm mồm có giá trị xuất khẩu cao. 

“Mình mua hàng nguyên liệu vô để làm là 
phải chọn con cá đẹp, giá cao một chút. Như 
con cá cơm mồm, giá nguyên liệu có thể từ 
30.000 - 40.000 đồng/kg. Nhưng bù lại mình 
có thể xuất cho khách trong ngoài tỉnh, như 
Nha Trang hoặc khách các nước Trung 
Quốc, Đài Loan… được giá” - ông Nguyễn 
Thanh Hùng cho hay. 

Từ đầu năm đến nay, ngư dân Phan Thiết 
khai thác được hơn 6.000 tấn cá cơm các 
loại, giảm khoảng 10% so với vụ cá cơm 
năm 2018. Trong đó, sản lượng khai thác cá 
cơm mồm vẫn rất ổn định nên không ảnh 
hưởng đến thu nhập của ngư dân./. 

Văn Thuận // https://vov.vn.- 2019 
(ngày 16 tháng 10) 

https://vov.vn/kinh-te/ngu-dan-trung-
mua-ca-com-mom-967647.vov 

 

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

NÔNG DÂN LÀM MỨT, RƯỢU VANG THANH LONG ĐỂ XUẤT KHẨU 

goài việc xuất khẩu trái tươi, nông 
dân Bình Thuận còn chế biến thanh 
long thành các sản phẩm khác như 

mứt, rượu vang để nâng cao giá trị sản 
phẩm. 

Những ngày này, người dân ở những 
vùng trồng thanh long ở tỉnh Bình Thuận 

N 

N 

https://vov.vn/kinh-te/ngu-dan-trung-mua-ca-com-mom-967647.vov
https://vov.vn/kinh-te/ngu-dan-trung-mua-ca-com-mom-967647.vov
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bước vào mùa thu hoạch chính vụ. Trái chín 
đều được thương lái đến tận vườn thu mua 
với giá từ 8.000-10.000 đồng/kg. 

 
Người dân xã Hàm Minh (Hàm Thuận Nam, Bình 
Thuận) chế biến mứt từ thanh long. 

Tại xã Hồng Sơn (huyện Hàm Thuận Bắc) 
nhiều vườn cây đang được gấp rút thu 
hoạch để đáp ứng nguồn hàng xuất khẩu 
qua Trung Quốc. Nông dân Nguyễn Đức 
Thành chia sẻ, năm nay thanh long bước 
vào vụ chính nhưng trái được tiêu thụ tốt, 
không xảy ra tình trạng dội vườn. Giá tuy 
không cao như những tháng trước nhưng có 
phần nhỉnh hơn so với chính vụ năm 2018. 

 
Thanh long Bình Thuận đang vào thu hoạch chính vụ 
và trái tươi được tiêu thụ đều. 

Theo bà Lê Phương Chi (xã Hàm Minh, 
huyện Hàm Thuận Nam), bà bán cho 
thương lái thanh long loại 1 (trái to, đẹp). 
Còn lại, trái nhỏ hơn bà đưa về nhà rửa 
sạch, khử trùng và chế biến thành sản phẩm 
khác để bán ra thị trường. 

Tại nhà, bà Chi dành một phòng chừng 
20m2 để đặt máy sơ chế, máy sấy công 
nghiệp hiện đại để làm thanh long khô. Sau 
khi cắt trái thành những lát mỏng, bà cho lên 
khay và đưa vào máy để thực hiện quy trình 
chế biến. 

 “Thanh long sấy của tôi không cần thêm 
đường nhưng rất ngọt. Thay vì sử dụng chất 
bảo quản, tôi cho sản phẩm vào túi rồi rút 
chân không, đóng gói cẩn thận”, bà Chi chia 
sẻ. Cũng theo bà Chi, sản phẩm thanh long 
sấy đã được bà đăng ký thương hiệu, đăng 
ký mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm để xuất 
ra thị trường trong nước và gửi đi chào hàng 
ở Nhật Bản, Trung Quốc. 

Trong khi đó, ông Hiền ở xã Hàm Hiệp 
(Hàm Thuận Bắc) cũng nghiên cứu, chế biến 
rượu thanh long. Những năm qua, gia đình 
ông trồng và bán thanh long cho các thương 
lái. Tuy là sản phẩm VietGAP nhưng trái cây 
của gia đình ông cũng chỉ có giá ngang bằng 
với những hộ trồng theo hướng truyền 
thống. 

Ông cho biết, năm nay, tuy thanh long có 
giá nhỉnh hơn mọi năm nhưng vẫn rơi vào 
cảnh “được mùa - mất giá”. Do vậy, để thoát 
cảnh này, ông đã tìm hiểu và bắt đầu thử chế 
biến rượu vang. Cũng theo nông dân này, 
nếu làm tốt, rượu vang sẽ trở thành sản 
phẩm đặc trưng, nâng cao giá trị cho thanh 
long Bình Thuận.  

 
Tỉnh Bình Thuận đang hướng đến hoạt động chế biến 
thanh long, đa dạng hóa sản phẩm để giảm áp lực 
tiêu thụ trái tươi vào chính vụ   

Một cán bộ Trung tâm Nghiên cứu và 
Phát triển thanh long Bình Thuận cho biết, 
hiện nay, ngoài việc bán trái tươi, nhiều hộ 
dân, hợp tác xã tập trung vào chế biến thanh 
long thành mứt, nước ép, rượu vang... Đây 
là xu hướng mới góp phần nâng cao giá trị 
nông sản, đồng thời, những sản phẩm này 
góp phần giảm áp lực tiêu thụ trái tươi mỗi 
khi cây trồng vào thu hoạch chính vụ. 
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Hiện nay, toàn tỉnh Bình Thuận có khoảng 
29,5 nghìn ha thanh long với sản lượng bình 
quân từ 600.000-700.000 tấn mỗi năm. 
Năng suất cây trồng cao, sản lượng cao 
nhưng nguồn tiêu thụ chủ yếu vẫn là xuất 
khẩu trái tươi. 

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, 
ngành nông nghiệp đã có quy hoạch phát 
triển bền vững cây thanh long. Cùng với việc 
tập trung sản xuất chất lượng cao, liên kết 
doanh nghiệp thì phát triển chế biến cũng 
được đề cao. 

Ngành nông nghiệp tỉnh Bình Thuận cũng 
khuyến khích người dân sử dụng giống tốt, 
sản xuất các loại khác nhau như thanh long 
ruột trắng, ruột đỏ, ruột tím hồng để góp 
phần đa dạng hóa sản phẩm thanh long. 

Cùng với việc khuyến khích người dân đa 
dạng sản phẩm, tỉnh Bình Thuận cũng có kế 
hoạch kêu gọi các doanh nghiệp xây dựng 
nhà máy chế biến. Hiện nay, tỉnh Bình Thuận 
đã hợp tác với tập đoàn Nafoods Group 

trong việc phát triển 10 nghìn ha vùng thanh 
long nguyên liệu để đáp ứng chế biến, xuất 
khẩu. 

Ông Nguyễn Đức Trí, Phó giám đốc phụ 
trách Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển 
thanh long Bình Thuận cho biết tỉnh đang 
đẩy mạnh liên kết các doanh nghiệp trong 
sản xuất, tiêu thụ thanh long. Cùng với việc 
duy trì thị trường Trung Quốc, ngành thanh 
long cũng đang hướng đến các thị trường 
khó tính như Úc, Nhật Bản, Newzeland… Do 
vậy, ngoài đẩy mạnh phát triển nông sản 
sạch, xuất khẩu trái tươi, tỉnh hướng đến đa 
dạng hóa sản phẩm thanh long để nâng giá 
trị. 

 
Minh Hậu - Kim Sơ // 

https://nongnghiep.vn.-2019 
 (ngày 5 tháng 10) 

https://nongnghiep.vn/nong-dan-lam-
mut-ruou-vang-thanh-long-de-xuat-khau-
post250484.html 

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

PHONG PHÚ MÓN NGON TẠI HỘI THI ĐẦU BẾP GIỎI BÌNH THUẬN 

ằm trong khuôn khổ Không gian Ẩm 
thực, đặc sản Bình Thuận năm 
2019, chiều 19/10, đã diễn ra Hội thi 

Đầu bếp giỏi 2019 với 2 nội dung thi là chế 
biến món ngon và cắt tỉa rau, củ, quả. Sự 
kiện ẩm thực hấp dẫn này đã thu hút hàng 
trăm khách tham quan đến xem và cổ vũ. 

 
   Với chủ đề “Món ngon Bình Thuận” Hội 
thi Đầu bếp giỏi 2019 có sự tham gia tranh 
tài của 15 thí sinh đến từ 9 đơn vị khách 

sạn, nhà hàng trên địa bàn là Muine Bay 
Resort, Sealinks City, Ocean Dunes 
Resort, Hoàng Ngọc Resort, Sài Gòn - Mũi 
Né, Khách sạn Cà Ty, Biển Xanh Resort, 
Posahnư Resort và Nhà hàng Thuần chay 
Lão Nông. Theo điều lệ, thời gian thi cả 
chế biến món ngon và trang trí rau, củ, quả 
cho món ăn là 90 phút. 

Có thang điểm là 100, mỗi món ngon dự 
thi được Ban giám khảo (gồm: Chuyên gia 
ẩm thực Chiêm Thành Long - Phó giám 
đốc Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và 
phát triển ẩm thực Việt Nam; Nghệ nhân 
Văn hóa ẩm thực Nguyễn Thị Nga - Phó 
giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn 
và phát triển ẩm thực Việt Nam; ông Trần 
Văn Bình - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch 
Bình Thuận) chấm theo các tiêu chí cơ bản 
như: kỹ năng chế biến, chất lượng món ăn, 
hình thức trình bày, thuyết minh về món 
ăn, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm 
và đảm bảo thời gian thi theo quy định. 

N 

https://nongnghiep.vn/nong-dan-lam-mut-ruou-vang-thanh-long-de-xuat-khau-post250484.html
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Theo Chuyên gia ẩm thực Chiêm Thành 
Long, không chỉ độc đáo và mang tính 
sáng tạo cao, những món ăn các thí sinh 
mang đến hội thi còn thể hiện rõ sự  phong 
phú và đa dạng của ẩm thực Bình Thuận, 
từ sự tinh tế trong cách chế biến, lựa cho 
nguyên liệu sẵn có của địa phương (như 
hải sản, thanh long, rau củ quả) cho đến 
món ăn rất ngon, đảm bảo dinh dưỡng và 
đậm đà hương vị miền biển Mũi Né - Bình 
Thuận. Đó là các món ngon: Thuyền và 
biển; Cá mó áp chảo sốt tôm tít; Nghêu 

biển phết trứng; Cá ngừ nhúng giấm; Gỏi 
cá trích trộn dừa; Chả giò cá khoai cánh 
tiên sốt thanh long; Bánh sò điệp thịt ghẹ 
sốt bông atiso đỏ; Lẩu thả Từ Tâm; Gỏi cá 
dân chài; Rồng Biển Xanh; Tôm nướng vỏ 
quế. 

 

Sau gần 90 phút chế biến, hấu hết thí 
sinh đều hoàn tất “tác phẩm” ẩm thực theo 
đúng thời gian quy định. Ban giám khảo đã 
nếm thử và cho điểm trực tiếp các món ăn 
dự thi. Theo kế hoạch, kết quả Hội thi Đầu 
bếp giỏi Bình Thuận 2019 sẽ được công 
bố và trao giải tại Lễ bế mạc Không gian 
Ẩm thực, đặc sản Bình Thuận năm 2019, 
diễn ra vào tối 21/10 với cơ cấu giải 
thường gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải 
ba và 3 giải khuyến khích. 

 
Nguyên Vũ // 

https://dulich.petrotimes.vn.-2019 
 (ngày 21 tháng 10) 

 

https://dulich.petrotimes.vn/phong-phu-
mon-ngon-tai-hoi-thi-dau-bep-gioi-binh-
thuan-552983.html
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BÌNH THUẬN CHUNG TAY VÌ SỰ AN TOÀN CHO NHÂN DÂN 
VÀ DU KHÁCH 

ó là ý nghĩa của Lễ hưởng ứng toàn 
dân tham gia phòng, chống tai nạn 
đuối nước do Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Bình Thuận tổ chức vào sáng 30/9 
tại bãi tắm Đá Ông Địa, thành phố Phan 
Thiết. 

 

Phát biểu hưởng ứng, Phó Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Lan 
Ngọc, kêu gọi: "Hãy phát huy vai trò của các 
cấp, các ngành, các địa phương, các cơ sở 
kinh doanh du lịch và dịch vụ, trường học, 
cộng đồng dân cư cũng như từng hộ gia 
đình trên toàn tỉnh nói chung, thành phố 
Phan Thiết nói riêng cùng chung tay hưởng 
ứng tham gia phòng, chống tai nạn đuối 
nước tại các hồ bơi, bãi tắm, góp phần giảm 
thiểu tai nạn đuối nước cho nhân dân và du 
khách".  

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, du khách 
đến từ tỉnh Điện Biên tham dự lễ hường ứng, 
cho biết: "Đây là hoạt động thực sự có ý 
nghĩa mà địa phương tổ chức. Bên cạnh 
phong cảnh biển đẹp, sự chung tay của cả 
cộng động vì sự an toàn của du khách khi 
đến tắm biển tại Phan Thiết đã tạo ấn tượng 
đẹp trong lòng du khách khắp nơi về một 
điểm đến rất hấp dẫn, an toàn và thân thiện". 

Xác định công tác đảm bảo an toàn cho 
nhân dân và du khách có ý nghĩa rất quan 
trọng trong việc xây dựng hình ảnh điểm đến 
Du lịch Bình Thuận an toàn, thân thiện và 
chất lượng, thời gian qua Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đã luôn chủ động xây dựng 
kế hoạch thường xuyên hướng dẫn, kiểm 
tra, nhắc nhở các địa phương, nhất là các 
địa phương có biển và trọng điểm du lịch, 
các Ban quản lý khu, điểm du lịch, các cơ sở 
lưu trú và kinh doanh dịch vụ biển thực hiện 
đầy đủ các quy định, biện pháp đảm bảo an 
toàn cho du khách tại các bãi tắm biển, hồ 
bơi hằng ngày cũng như trong các đợt cao 
điểm đón khách cuối tuần, lễ tết; hay những 
thời điểm biển động, thời tiết xấu, ảnh 
hưởng mưa bão. 

 

Vì sự an toàn cho nhân dân và du khách 
khi đến thành phố Phan Thiết nghỉ ngơi và 
tắm biển, ông Hà Thúc Thủy, Giám đốc Ban 
quản lý Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, phát 
biểu hưởng ứng: "Đơn vị nói riêng, thành 
phố Phan Thiết nói chung thường xuyên 
tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo 
đến người dân và du khách về những diễn 
biến bất thường của thời tiết ảnh hưởng đến 
an toàn khi tắm biển và hoạt động thể thao 
trên biển. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, 
giám sát, nhắc nhở lực lượng cứu hộ của 
các cơ sở du lịch thường xuyên ứng trực tại 
các hồ bơi, bãi tắm để sẵn sảng ứng cứu khi 
có sự cố xảy ra. Ngoài ra, còn thường xuyên 
nhắc nhở các doanh nghiệp du lịch và dịch 
vụ trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ để 
phục vụ công tác cứu hộ, cứu đuối kịp thời 
và hiệu quả". 

Tại lễ hưởng ứng, đơn vị phối hợp thực 
hiện là doanh nghiệp TC Motor – Khối Ô tô 
Tập đoàn Thành Công đã trao tặng các thiết 
bị cứu hộ, cứu đuối (phao cứu sinh, áo phao, 

Đ 
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cờ hiệu, dây móc cứu hộ) cho 7 đơn vị là các 
Ban quản lý du lịch và các địa phương có 
biển như Phan Thiết, La Gi, Tuy Phong, Bắc 
Bình, Hàm Thuận Nam và Phú Quý. Dịp này, 
các doanh nghiệp như Công ty Đầu tư - Xây 
dựng Green Dragon, Viễn thông Bình 
Thuận, Công ty Đầu ưt phát triển Đại Phong 
và Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Vĩnh Tân 
đã hỗ trợ 150 triệu đồng cho công tác phòng, 
chống đuối nước tại các địa phương trọng 
điểm du lịch thường có đông du khách tắm 
biển như thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi 
và huyện Tuy Phong. 

Ngay sau buổi lễ hưởng ứng, các đại biểu 
đã cùng tham gia lắp đặt các biển báo cảnh 

báo khu vực biển có thể không an toàn khi 
tắm biển tại bãi tắm Đá Ông Địa và các bãi 
tắm thuộc khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, lực 
lượng cứu hộ địa phương triển khai cắm hệ 
thống cờ cảnh báo trên biển, lực lượng 
thanh niên Phan Thiết và thành viên của TC 
Motor - Khối Ô tô Tập đoàn Thành Công 
cùng chung tay làm vệ sinh, thu gom rác thải 
tại các khu vực thuộc bãi tắm Đá Ông Địa. 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 1 tháng 10) 

http://toquoc.vn/binh-thuan-chung-tay-vi-
su-an-toan-cho-nhan-dan-va-du-khach-
20190930214518296.htm 

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

BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ, 
XÚC TIẾN DU LỊCH 

hín tháng đầu năm 2019, tỉnh Bình 
Thuận đón khoảng 4,5 triệu lượt 
khách du lịch, tăng 12% so với cùng 

kỳ năm 2018. 

Lượng khách tăng đã giúp cho tổng thu 
của ngành du lịch tỉnh có những biến chuyển 
tích cực. Doanh thu từ khách du lịch đạt 
khoảng 11.200 tỷ đồng, tăng 17% so với 
cùng kỳ năm trước. Hoạt động du lịch diễn 
ra ổn định; chất lượng dịch vụ được quan 
tâm và ngày càng nâng cao. Tỉnh tổ chức 
nhiều hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu 
hình ảnh "điểm đến" Bình Thuận như: Ký kết 
Chương trình liên kết hợp tác tam giác phát 
triển du lịch TP Hồ Chí Minh - Lâm Ðồng - 
Bình Thuận, giai đoạn 2019 - 2024; ký kết 
liên tịch Chương trình hợp tác phát triển du 
lịch với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Bình Phước… 

Bình Thuận đề ra mục tiêu đón 6,3 triệu 
lượt khách trong năm 2019. Ðể đạt mục tiêu, 
tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng 
bá, xúc tiến du lịch cả trong nước và nước 
ngoài. Các đơn vị, địa phương thường 
xuyên kiểm tra tình hình hoạt động văn hóa, 
thể thao trong các khu du lịch, góp phần bảo 
đảm an toàn cho khách du lịch và người dân; 
tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành 
động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du 
lịch, người dân địa phương về xây dựng văn 

hóa ứng xử lành mạnh, thân thiện. Các 
ngành, cơ quan chức năng tăng cường công 
tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của 
Nhà nước đối với các cơ sở lưu trú du lịch, 
kinh doanh lữ hành, kiểm soát giá cả, chất 
lượng các loại hàng hóa... nhằm nâng cao 
chất lượng phục vụ, góp phần thu hút ngày 
càng nhiều khách du lịch, phát triển du lịch 
bền vững. 

* Sau gần 10 năm triển khai thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới, diện mạo nông thôn của tỉnh 
Lai Châu đã có nhiều thay đổi, đời sống vật 
chất, tinh thần của người dân không ngừng 
nâng cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
được đầu tư, xây dựng đồng bộ. Ngành 
nông nghiệp được tái cơ cấu và đẩy mạnh 
phát triển theo hướng nâng cao hiệu quả 
sản xuất, hình thành, mở rộng những vùng 
sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung có 
chất lượng. Tính đến tháng 9-2019, toàn tỉnh 
có 29 trong tổng số 96 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới; thu nhập bình quân đầu người 
ước đạt gần 37 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ 
nghèo giảm còn 22,23%. Tỉnh có hai huyện 
đã ra khỏi danh sách huyện nghèo của cả 
nước... 

Tỉnh Lai Châu phấn đấu đến năm 2025, 
có 50% đến 55% số xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, ba huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thu 

C 
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nhập bình quân đầu người tăng ít nhất 1,5 
lần so với năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo 
bình quân 2% đến 3%/năm. Ðể đạt được 
những mục tiêu đề ra, tỉnh Lai Châu xác định 
tiếp tục tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh 
phát triển nông nghiệp; quan tâm ưu tiên 
nguồn lực và lồng ghép các nguồn vốn đầu 
tư để hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông 
nghiệp, nông thôn; chú trọng nâng cao chất 
lượng giáo dục, y tế, văn hóa khu vực nông 
thôn. Cùng đó, tỉnh cũng thực hiện đồng bộ, 

quyết liệt mục tiêu xây dựng xã, bản nông 
thôn kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch nông 
nghiệp, du lịch cộng đồng... 

PV // https://nhandan.com.vn.- 2019 
(ngày 13 tháng 10) 

https://nhandan.com.vn/du-lich/tin-
tuc/item/41876502-binh-thuan-tang-
cuong-hoat-dong-quang-ba-xuc-tien-du-
lich.html 

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

BÌNH THUẬN TÔN VINH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU 
VỀ DU LỊCH 2019  

hào mừng kỷ niệm 24 năm Ngày Du 
lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 
24/10/2019), tại Seahorse Resort & 

Spa - Phan Thiết tỉnh Bình Thuận vừa long 
trọng tổ chức lễ tôn vinh các tổ chức, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực 
du lịch năm 2019. 

 

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Đức Hòa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn 
Hoài Anh, cùng đại diện lãnh đạo các sở 
ngành, địa phương, Hiệp hội Du lịch, cộng 
đồng doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực 
du lịch, dịch vụ. Đến dự còn có Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ngô Minh 
Chính.  

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa, ghi nhận và 
trân trọng những đóng góp to lớn của các 
tập thể, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, 
nhà đầu tư và khách du lịch đối với sự 
nghiệp phát triển du lịch Bình Thuận. Đồng 
thời kỳ vọng với định hướng chiến lược cũng 
như nỗ lực vươn lên của địa phương và toàn 

ngành, điểm đến Bình Thuận sẽ thu hút 
lượng khách đến đông hơn, ở lại lâu hơn, 
chi tiêu cao hơn và quay lại nhiều hơn. 

Cùng chung sự phát triển của ngành du 
lịch Việt Nam, du lịch Bình Thuận tiếp tục 
duy trì tốc độ tăng trưởng, khẳng định là 
ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. 
Năm 2019, khách du lịch đến Bình Thuận 
vẫn tăng trên 12/%/năm, trong đó, khách 
quốc tế tăng bình quân 14%/năm và chiếm 
10 - 12% tổng lượng khách đến với cơ cấu 
thị trường khách ổn định. Doanh thu từ 
khách du lịch tăng bình quân 19%/năm, 
GRDP du lịch năm 2019 ước chiếm tỷ trọng 
9,8% GRDP của tỉnh.   

Nhân dịp kỷ niệm 24 năm Ngày Du lịch 
Bình Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
đã tặng Bằng khen cho 23 tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài tỉnh với thành tích xuất sắc 
trong lĩnh vực du lịch năm 2019. Đồng thời, 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội 
Du lịch Bình Thuận cũng trao tặng giấy 
chứng nhận cho 5 tập thể và 5 cá nhân có 
thành tích xuất sắc, góp phần tích cực vào 
sự nghiệp phát triển du lịch địa phương. 

Nguyên Vũ // 
https://dulich.petrotimes.vn.- 2019  

(ngày 27 tháng 10) 

https://dulich.petrotimes.vn/binh-thuan-
ton-vinh-cac-to-chuc-ca-nhan-tieu-bieu-ve-

du-lich-2019-553619.html
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KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC KHI TẮM BIỂN 

hỉ trong vòng chưa đầy một tháng, có 
đến 11 du khách tử vong, mất tích khi 
tắm biển tại Bình Thuận, con số này 

đã gióng lên những hồi chuông cảnh báo 
khẩn cấp về tai nạn đuối nước khi tắm biển. 

 
Đã đến lúc cần có những biện pháp và chế tài mạnh 
hơn nữa để những chuyến vui chơi với biển không 
phải trở về nhà bằng những chiếc xe tang lạnh lẽo. 

Không chỉ riêng Bình Thuận, tình trạng du 
khách đuối nước xảy ra tại hầu hết các tỉnh 
thành du lịch ven biển, trong đó có Vũng Tàu 
- thủ phủ du lịch của Đông Nam bộ với “đặc 
sản” là tắm biển. Cách đây chừng 5-6 năm, 
cứ mỗi dịp lễ tết, bãi biển Vũng Tàu lại có 
một vài trường hợp du khách đuối nước; 
đỉnh điểm là trong 2 năm 2011 và 2012 có 
tới 41 người thiệt mạng, trong đó phần nhiều 
là do lọt vào những ao xoáy nguy hiểm. 

Anh Bùi Nguyên Tuấn, cấp cứu viên có 
hơn 22 năm kinh nghiệm cứu người đuối 
nước ở khu vực Bãi Sau, cho biết số người 
tắm biển ngày càng tăng nhưng ý thức của 
nhiều du khách còn rất hạn chế, trong đó có 
trường hợp đu bám bẻ gãy các cột cờ cảnh 
báo nguy hiểm, buông lời thách thức la 
mắng cấp cứu viên khi bị nhắc nhở. Nghiêm 
trọng hơn là những người đã uống bia uống 
rượu, khi đã ngà ngà hơi men thì mặc mọi 
âm thanh cảnh báo. Tắm biển luôn là mong 
muốn của khách du lịch khi đến với những 
tỉnh thành ven biển, nhất là những du khách 
đến từ vùng núi, vùng ít có điều kiện bơi lội. 
Thế nhưng, do chưa được trang bị kỹ năng 
bơi lội, chưa nhận thức được nguy hiểm khi 

tắm biển, nhiều du khách đã phớt lờ cảnh 
báo gây nên những vụ tai nạn đuối nước 
thương tâm. 

Để khắc phục tình trạng trên, TP Vũng 
Tàu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 
tích cực và trong 3 năm trở lại đây, số người 
tử vong do đuối nước khi tắm biển Vũng Tàu 
đã giảm đến 80%, trong đó năm 2017 xảy ra 
2 trường hợp và từ 2018 đến nay không có 
trường hợp nào tử vong. Điểm sáng trong 
công tác này là việc cấm ăn nhậu ở công 
viên bãi biển, vừa hạn chế tình trạng say xỉn 
không chấp hành cảnh báo nguy hiểm, vừa 
hạn chế được tình trạng đột quỵ do thay đổi 
môi trường đột ngột khi tắm biển.  

Bên cạnh đó, ban quản lý các khu du lịch 
cũng tích cực trong việc phòng chống, cảnh 
báo cho du khách về những nguy hiểm khi 
tắm biển. Không đơn thuần chỉ là những tấm 
biển cảnh báo hay những cột cờ đen có hình 
đầu lâu xương chéo đứng im một chỗ, với 
đặc thù riêng, ban đã được trang bị những 
còi hụ công suất lớn để cảnh báo, kêu gọi 
người dân hết giờ tắm biển phải lên bờ. Đội 
ngũ cấp cứu viên 18 người dày dạn kinh 
nghiệm cùng với những trang thiết bị cứu 
nạn như cano, thuyền kayak, loa… sẵn sàng 
“cưỡng chế”, ép những du khách cứng đầu 
bơi quá xa quay vào bờ. Ngoài ra, một điểm 
mới của TP Vũng Tàu hiện nay là tất cả các 
khu du lịch có hoạt động tắm biển bắt buộc 
phải có các tổ cấp cứu ứng trực thường 
xuyên. Đây là trách nhiệm của các khu du 
lịch trong việc bảo đảm an toàn tính mạng 
cho du khách và với số lượng hơn 80 cấp 
cứu viên, gần như đã bao quát được hầu hết 
các khu vực có đông du khách tắm biển. 

Nông Ngân // 
https://www.sggp.org.vn.- 2019 

(ngày 3 tháng 10) 

https://www.sggp.org.vn/kinh-nghiem-
phong-chong-duoi-nuoc-khi-tam-bien-
620364.html 

 

 

C 

https://www.sggp.org.vn/kinh-nghiem-phong-chong-duoi-nuoc-khi-tam-bien-620364.html
https://www.sggp.org.vn/kinh-nghiem-phong-chong-duoi-nuoc-khi-tam-bien-620364.html
https://www.sggp.org.vn/kinh-nghiem-phong-chong-duoi-nuoc-khi-tam-bien-620364.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 10 năm 2019                           __             -81- 
 

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

KỶ NIỆM 24 NĂM NGÀY DU LỊCH BÌNH THUẬN  

gày 24/10, tại thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức lễ 
kỷ niệm 24 năm ngày Du lịch Bình 

Thuận (24/10/1995 - 24/10/2019), trong đó 
có đêm tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu 
biểu năm 2019 với thành tích đóng góp cho 
sự phát triển của ngành du lịch địa phương. 

Cách đây 24 năm, vào ngày 24/10/1995, 
hiện tượng thiên nhiên Nhật thực toàn phần 
diễn ra tại Phan Thiết - Bình Thuận đã hội tụ 
du khách trong và ngoài nước đến chiêm 
ngưỡng, tạo bước ngoặc quan trọng cho sự 
vươn lên đầy ấn tượng của Du lịch Bình 
Thuận, đến nay đã trở thành một trọng điểm 
du lịch quốc gia. Từ đó, ngày 24/10 hàng 
năm được chọn là Ngày Du lịch Bình Thuận. 
Năm 2019, khách du lịch đến với Bình 
Thuận vẫn tăng bình quân trên 12%/năm, 
khách quốc tế tăng bình quân gần 14%/năm, 
doanh thu từ khách du lịch tăng bình quân 
19%/năm, GRDP du lịch ước chiếm tỷ trọng 
9,8% GRDP của tỉnh. Năm 2019 cũng là 
năm đánh dấu sự nổ lực toàn diện của Bình 
Thuận trong việc xúc tiến đầu tư, thu hút 
những dòng đầu tư mới là những nhà đầu tư 
chiến lược, có tiềm lực tài chính và kinh 
nghiệm trong lĩnh vực du lịch. 

 

Tháng 12/2018, Thủ tướng Chính phủ ký 
Quyết định 1772/QĐ-TTg 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 làm cơ sở để phát 
triển Khu du lịch Mũi Né trở thành một điểm 
đến hấp dẫn, đóng vai trò quan trọng trong 
hệ thống du lịch của vùng du lịch Duyên hải 

Nam Trung bộ và cả nước. Cùng với đó, tỉnh 
đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện có 
hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ 
Chính trị và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 
25/10/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch 
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời, 
để du lịch phát triển, nâng cao năng lực cạnh 
tranh nhằm đạt mục tiêu sớm trở thành trung 
tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc 
gia, một trong những điểm đến hàng đầu của 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tỉnh đã 
mời tập đoàn Mc Kinsey & Company tư vấn 
chiến lược phát triển du lịch trong thời gian 
tới. 

 

Nhân kỷ niệm 24 năm ngày Du lịch Bình 
Thuận, tỉnh còn tổ chức lễ tôn vinh các tập 
thể, cá nhân tiêu biểu năm 2019 đã có thành 
tích đóng góp cho sự phát triển của ngành 
du lịch địa phương. Cụ thể có 13 tập thể là: 
Hòn Rơm Central Beach Resort, The Cliff 
Resort & Residences, Blue Ocean Resort, 
Công ty TNHH XNK Thương mại & Du lịch 
Dima Tour, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ 
hành Saigontourist, Công ty TNHH Lữ hành 
Pegas Mirs Việt Nam, Chi nhánh Vận tải 
Đường sắt Bình Thuận, Trường THCS Trần 
Quốc Toản, Trường Cao đẳng nghề Bình 
Thuận, Phòng An ninh kinh tế - Công an 
Bình Thuận, Phòng Thời sự - Đài Phát thanh 
- Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận. 

Các cá nhân là: Ông Lương Thành Thiêm 
- Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Du lịch 
Thiên Phú (Seahorse Resort), Ông Dương 
Phùng Linh - Chủ Nhà hàng, Nhà nghỉ Long 
Vĩ, Ông Biền Trọng Hoài - Phòng Hành 

N 
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chính Tổng hợp - BQL Điểm du lịch Bàu 
Trắng, Ông Huỳnh Duy Vương Đạo - Trung 
tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan 
Thiết, Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Cơ 
quan thường trú TTXVN tại Bình Thuận, 
Ông Đặng Trần Quang - Trưởng phòng Thư 
ký biên tập - Thời sự - Trung tâm Truyền 
hình Việt Nam tại TP.HCM, Bà Nguyễn Thị 
Minh Tâm - BTV - Đài Phát thanh - Truyền 
hình Bình Thuận, Ông Nguyễn Kim Cường - 
Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, Bà La Nữ Ánh Vân - Phó Trưởng 
phụ trách Khoa Du lịch - Trường ĐH Phan 
Thiết, Ông Phạm Duy Bình - Tổ cứu hộ - 
Điểm Du lịch cộng đồng Cam Bình, Ông Lê 
Văn Tám - Chủ hộ kinh doanh dịch vụ mô tô 
nước tại phường Hàm Tiến. 

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
cũng trao tặng Giấy chứng nhận cho các tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp 
phần tích cực cho sự nghiệp phát triển Du 
lịch Bình Thuận 2019. Cụ thể, các tập thể 
gồm: Công ty CP Thiên Thai - Mũi Né 
(Pandanus Resort), Công ty CP Trung tâm 
Thương mại Lotte Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Thuận (Siêu thị Lotte Mart Phan Thiết), 
Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sài 
Gòn Phan Thiết (Siêu thị Co.opmart Phan 
Thiết), Phòng Thông tin hỗ trợ du khách - 
Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình 
Thuận, Phòng Quản lý Du lịch - Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Bình Thuận. 

Về cá nhân gồm: Bà Bùi Thị Thanh Bình - 
Phó Giám đốc BQL Khu du lịch Đồi Dương - 
Tiến Thành, Ông Huỳnh Thanh Trúc - Phó 
Giám đốc BQL Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi 
Né, Ông Trần Đức Dũng - Trưởng BQL Di 
tích Tháp Pô Sah Inư - Bảo tàng Bình 
Thuận, Bà Phùng Thị Thu Nga - Giám đốc 
Công ty TNHH Vận tải hành khách Trung 
Nga, Bà Cao Thị Toàn - Giám đốc Công ty 
TNHH Vận tải Cao Lâm. 

Nguyên Vũ // 
 https://dulich.petrotimes.vn.- 2019 

(ngày 25 tháng 10) 

https://dulich.petrotimes.vn/ky-niem-24-
nam-ngay-du-lich-binh-thuan-553347.html 

 

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

NAM GROUP HỢP TÁC VỚI DKRA VIETNAM PHÂN PHỐI 
DỰ ÁN THANH LONG BAY 

gày 1/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Tập 
đoàn Nam Group và DKRA Vietnam 
đã chính thức ký kết hợp tác Tổng đại 

lý tiếp thị và phân phối Tổ hợp du lịch - giải 
trí - nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long 
Bay (Bình Thuận). 

 
Tập đoàn Nam Group và DKRA Vietnam ký kết hợp 
tác phân phối Dự án Thanh Long Bay 

Dự án Thanh Long Bay tọa lạc ngay mặt tiền 
tuyến đường biển quốc gia (719B) và ôm 
trọn 1,7 km bờ biển riêng biệt trong vịnh Hòn 
Lan. Thanh Long Bay được ví như phiên bản 
Hawaii đầy quyến rũ giữa lòng thủ đô resort 
Bình Thuận. 

Liền kề Mũi Kê Gà với vẻ đẹp thiên nhiên 
nguyên sơ cùng lợi thế bờ biển thoai thoải 
và khí hậu nhiệt đới nắng ấm, Tổ hợp du lịch 
- giải trí - nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh 
Long Bay sẽ là điểm hẹn yêu thích của hàng 
triệu du khách trong nước và quốc tế. Dự án 
sẽ góp phần trong chiến lược đưa Bình 
Thuận trở thành trung tâm du lịch - thể thao 
biển quốc gia đến năm 2030. 

Ông Lê Minh Trí - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn 
Nam Group, đơn vị phát triển dự án Thanh 
Long Bay - cho biết, với tâm huyết đưa 
Thanh Long Bay trở thành một địa danh 

N 
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không thể không ghé thăm tại Bình Thuận, 
trong quá trình phát triển dự án, Nam Group 
đã hợp tác cùng các đơn vị uy tín hàng đầu 
trong và ngoài nước. Đặc biệt, để hoàn thiện 
chất lượng dịch vụ và mang đến những trải 
nghiệm tốt nhất cho du khách, Nam Group 
ký kết cùng hai thương hiệu danh tiếng trên 
thế giới là Wyndham Hotel Group (Mỹ) và 
Accor Hotels (Pháp) quản lý - vận hành 
Thanh Long Bay khi dự án đi vào hoạt động. 

 
Phối cảnh tổng thể Tổ hợp Du lịch - Giải trí - Nghỉ 
dưỡng và Thể thao biển Thanh Long Bay 

Thanh Long Bay có tổng diện tích 90 ha, bao 
gồm 12 phân khu chính được quy hoạch 
đồng bộ, bài bản như tổ hợp nhà phố thương 

mại, tổ hợp căn hộ biển, khu shoptel, resort 
5 sao, resort sinh thái rừng dương, Wellness 
Spa & Resort, Thanh Long Lagoona, Thanh 
Long Avenue, khu ẩm thực, trung tâm thể 
thao biển, cầu ngọc trai, cảng du thuyền 
quốc tế. 

Nam Group và DKRA Vietnam đã chính thức 
giới thiệu ra thị trường khu căn hộ biển The 
Coast và mô hình nhà phố thương mại biển 
2 mặt tiền. Căn hộ có mức giá chỉ từ 1,38 tỷ 
đồng/căn hộ biển 5 sao sở hữu lâu dài, bàn 
giao nội thất hoàn chỉnh và thời gian thanh 
toán kéo dài trong 4 năm. 

Bình Thuận là một trong những địa điểm du 
lịch nổi tiếng ở khu vực Nam Trung Bộ. 
Trong năm 2018, Bình Thuận thu hút gần 5,8 
triệu lượt khách, trong đó có 675.000 lượt 
khách quốc tế, tăng 14,3% so với cùng kỳ 
năm trước. Mục tiêu đến năm 2030, Bình 
Thuận sẽ trở thành trung tâm du lịch - thể 
thao biển mang tầm quốc gia, thu hút 
khoảng 14 triệu lượt khách, tăng hơn 8 triệu 
lượt so với hiện tại. 

Minh Khuê // https://congthuong.vn.- 
2019 (ngày 2 tháng 10) 

https://congthuong.vn/nam-group-hop-
tac-voi-dkra-vietnam-phan-phoi-du-an-
thanh-long-bay-125998.html 

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

PHÁT TRIỂN DU LỊCH NHỜ TĂNG GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN 
NGHỈ DƯỠNG 

ới sứ mệnh góp phần quảng bá, 
thúc đẩy du lịch Việt Nam, nhiều DN 
Việt Nam đã thu hút và đáp ứng đầy 

đủ nhu cầu về du lịch cho các du khách 
trong nước và quốc tế bằng cách mạnh 
dạn đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng. 
Từ đó, thêm nhiều công trình, dự án hữu 
ích đóng góp tích cực trong sự phát triển 
kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. 

Thu hút dòng vốn ngoại 

Thời gian qua, khi vốn tín dụng từ ngân 
hàng thu hẹp lại, nhiều DN bất động sản 
khi triển khai dự án đã đưa ra phương án 
và kế hoạch rõ ràng hơn trước đây, với 
mong muốn thu hút được dòng tiền ngoại. 

Sở dĩ, các dự án bất động sản du lịch, giải 
trí đang nhắm đến nhà đầu tư nước ngoài 
và dòng vốn quốc tế vì hai lý do: Vốn mạnh 
và nhiều kinh nghiệm, điều mà các nhà 
đầu tư nội địa đang thiếu. 

Là DN có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực 
bất động sản, du lịch trên địa bàn Hà Nội, 
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư 
quốc tế Gold Hà Mạnh Dũng nhận định, 
bất động sản nghỉ dưỡng ven biển không 
chỉ bán được cho khách hàng trong nước 
mà còn thu hút khách nước ngoài. Trong 
đó, nhà đầu tư nước ngoài có lợi thế về 
kinh nghiệm và vốn sẽ cùng liên kết với DN 

V 
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Việt Nam triển khai các dịch vụ giải trí làm 
tăng giá trị bất động sản nghỉ dưỡng. 

Nhận thấy định hướng chiến lược của 
công ty là quan trọng nhất nên Chủ tịch 
HĐQT Công ty đầu tư quốc tế Gold Hà 
Mạnh Dũng đưa ra chiến lược lấp đầy thị 
trường dịch vụ, giải trí, du lịch bằng cách 
làm tăng giá trị bất động sản nghỉ dưỡng. 

Cũng theo ông Dũng, nhờ những cuộc đối 
thoại hiệu quả từ các chính quyền địa 
phương với DN, Công ty Gold đã triển khai 
thành công, hiệu quả Dự án Khu nghỉ 
dưỡng Venus Cát Bà với tổng mức đầu tư 
2,2 tỷ USD, quy mô 310ha. 

“Đây là siêu dự án biển đảo của Việt Nam. 
Chúng tôi thực hiện siêu dự án này không 
chỉ mong muốn xây dựng Cát Bà thành 
vương quốc của những người thành đạt, 
để họ có thể nghỉ ngơi, thưởng thức vẻ đẹp 
thiên nhiên, mà còn góp phần quảng bá 
hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới” - ông 
Dũng chia sẻ. 

 
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Gold 
Hà Mạnh Dũng chia sẻ tại một hội thảo. 

Hiện thực hóa dự án từ ý tưởng thiết kế 

Ấp ủ xây dựng một TP mới ven biển 300ha 
có dịch vụ du lịch, casino, golf, cảng biển, 
sân bay... với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD, 
hiện nay, Công ty Gold tiếp tục triển khai 
Dự án Venus Mũi Né, rộng 140ha (đã có 
giấy phép đầu tư). 

Để hiện thực hóa dự án, Liên danh chủ 
đầu tư Công ty Gold và Công ty Pax 
international đã tìm ý tưởng thiết kế 1/500 
cho dự án Quần thể du lịch sinh thái Quốc 

tế Cổ Thạch Bình Thuận (Dự án Venus 
Mũi Né-The Phoenix International 
Resort).  Đây là dự án mà chủ đầu tư yêu 
cầu các nhà thiết kế phải đưa ra được quy 
hoạch đẹp nhất, độc đáo nhất trong các dự 
án du lịch sinh thái ở khu vực Mũi Né - Bình 
Thuận. 

 
Dự án Venus Mũi Né được một đơn vị thiết kế đưa ra. 

Theo Chủ tịch HĐQT Công ty Gold, điểm 
đắc địa của dự án là được nằm trên một 
mũi đất nhô ra biển với 3 mặt giáp biển 
mang dáng hình đầu con chim Phượng 
Hoàng (The Phoenix). Dự án này nằm trên 
khu đất có tổng diện tích là 60,2ha. Hiện 
tại tỉnh và địa phương đang hoàn thiện các 
thủ tục để bàn giao đất cho chủ đầu tư làm 
cơ sở chuẩn bị cho thiết kế quy hoạch 
1/500. 

Chia sẻ về những dự định trong thời gian 
tới, ông Dũng cho biết, Công ty Gold tiếp 
tục đưa ra các dự án, công trình du lịch, 
dịch vụ với chiến lược lâu dài và bền vững 
nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước, từ đó góp phần quảng bá hình 
ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới. 

Với tiêu chí, quy hoạch thiết kế phải tôn lên 
được vẻ đẹp của vị trí đắc địa hình đầu 
chim Phượng Hoàng với 3 mặt giáp biển. 
2 đơn vị Tư vấn thiết kế kiến trúc i-AT và 
đơn vị kiến trúc PST của Australia & 
Singapore đã trình bày ý tưởng trên cơ sở 
đề bài chủ đầu tư đưa ra đó phải là một dự 
án quy hoạch đẹp nhất trong các dự án bất 
động sản ở khu vực Mũi Né - Bình Thuận. 
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Qua 3 vòng thi, Hội đồng giám khảo sẽ 
chọn ra một phương án quy hoạch tối ưu 
và độc đáo cho dự án chiến lược này. 

TS. Kiến trúc sư Ngô Trung Hải - Viện 
trưởng Viện Quy hoạch (Bộ Xây dựng) 

Trần Thảo // http://kinhtedothi.vn.- 2019 
(ngày 13 tháng 10) 

http://kinhtedothi.vn/phat-trien-du-lich-
nho-tang-gia-tri-bat-dong-san-nghi-duong-
354831.html 

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

THI TÌM Ý TƯỞNG THIẾT KẾ 1/500 CHO DỰ ÁN 
VENUS MŨI NÉ 

hủ đầu tư yêu cầu các nhà thiết kế 
phải đưa ra được quy hoạch đẹp 
nhất, độc đáo nhất trong các dự án 

du lịch sinh thái ở khu vực Mũi Né – Bình 
Thuận. 

Ngày 28/9/2019, Liên danh Chủ đầu tư 
GOLD- PAX INTERNATIONAL đã tổ chức 
cuộc thi tuyển chọn phương án thiết kế 
1/500 cho dự án The Phoenix International 
Resort tại BìnhThuận (gọi tắt là Dự án 
Venus Mũi Né). 

Đây là dự án mà Chủ đầu tư yêu cầu 
các nhà thiết kế phải đưa ra được quy 
hoạch đẹp nhất, độc đáo nhất trong các dự 
án du lịch sinh thái ở khu vực Mũi Né – 
Bình Thuận. 

Dự án The Phoenix International 
Resort– BìnhThuận (Venus Mũi Né) nằm ở 
xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận. 

 
Ông Hà Mạnh Dũng- chủ tịch Hội đồng quản trị công 
ty GOLD (ảnh Trinh Phúc). 

Đây là dự án nằm trong quần thể khu du 
lịch chùa Cổ Thạch được quy hoạch hạ 

tầng du lịch đồng bộ, một địa điểm du lịch 
nổi tiếng của huyện Tuy Phong nói riêng 
và tỉnh Bình Thuận nói chung. 

Vị trí Dự án cách thành phố Phan Thiết 
70 km, cách sân bay Cam Ranh 120 km, 
cách TP. Đà Lạt 140 km. 

Điểm đắc địa của Dự án là được nằm 
trên một mũi đất nhô ra biển với 3 mặt giáp 
biển mang dáng hình đầu con chim 
Phượng Hoàng (The Phoenix). 

Đây cũng là lý do dự án có tên thương 
mại là The Phoenix International Resort– 
có nghĩa là quần thể du lịch sinh thái quốc 
tế Phượng Hoàng (tên pháp lý theo giấy 
phép đầu tư là quần thể du lịch sinh thái 
quốc tế Cổ Thạch- Bình Thuận). 

Dự án này nằm trên khu đất có tổng diện 
tích là 60,2 ha. Hiện tại tỉnh và địa phương 
đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao 
đất cho Chủ đầu tư làm cơ sở chuẩn bị cho 
thiết kế quy hoạch 1/500.  

 
Ông Lê Huy Dương- trưởng Ban quản lý dự án công 
ty GOLD (ảnh Trinh Phúc). 

Hôm nay, chủ đầu tư đã mời một số nhà 
quy hoạch nổi tiếng của Việt Nam và nước 

C 

http://kinhtedothi.vn/phat-trien-du-lich-nho-tang-gia-tri-bat-dong-san-nghi-duong-354831.html
http://kinhtedothi.vn/phat-trien-du-lich-nho-tang-gia-tri-bat-dong-san-nghi-duong-354831.html
http://kinhtedothi.vn/phat-trien-du-lich-nho-tang-gia-tri-bat-dong-san-nghi-duong-354831.html
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ngoài đến để trình bày ý tưởng với mục 
tiêu chọn ra một phương án quy hoạch tối 
ưu và độc đáo cho Dự án chiến lược này. 

Có mặt tại buổi tuyển chọn phương án 
thiết kế 1/500 cho dự án The Phoenix 
International Resort– BìnhThuận (Venus 
Mũi Né) về thành phần Ban giám khảo có 
Giáo sư, tiến sỹ, kiến trúc sư Nguyễn Tấn 
Vạn - Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam- 
Chủ tịch hội đồng chấm thi; 

Giáo sư, tiến sỹ, kiến trúc sư Nguyễn 
Quốc Thông – Phó Chủ tịch Hội kiến trúc 
sư Việt Nam;  

Giáo sư, tiến sỹ, kiến trúc sư Doãn Minh 
Khôi- Viện trưởng Viện Quy hoạch trường 
Đại học xây dựng Hà Nội;  

Tiến sỹ, kiến trúc sư Ngô Trung Hải- 
Viện trưởng viện quy hoạch Bộ xây dựng;  

Tiến sỹ, kiến trúc sư Vũ Bình –Uỷ viện 
đoàn chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam;  

Về phía Liên danh Chủ đầu tư có ông 
Hà Mạnh Dũng- chủ tịch Hội đồng quản trị; 
ông Lê Huy Dương- trưởng Ban quản lý 
dự án công ty GOLD; ông Lê Hoài Nam- 
Tổng Giám đốc công ty Pax International 
và các vị đại biểu, các cổ đông, và các đối 
tác chiến lược của Dự án. 

 
Thành phần Ban giám khảo đều là những kiến trúc 
sư có tên tuổi ở Việt Nam (ảnh Trinh Phúc). 

Đây là buổi tuyển chọn đầu tiên với sự 
tham gia của hai đơn vị là Đơn vị Tư vấn 
thiết kế kiến trúc i-AT ( 01 phương án) và 
Đơn vị kiến trúc PST – của Úc & Singapore 
( 02 phương án). 

Sau hơn 3 tiếng làm việc, các đơn vị đã 
trình bày ý tưởng của mình trên cơ sở đề 
bài Chủ đầu tư đưa ra đó phải là một dự 
án quy hoạch đẹp nhất trong các dự án bất 
động sản ở khu vực Mũi Né- Bình Thuận. 

Quy hoạch thiết kế phải tôn lên được vẻ 
đẹp của vị trí đắc địa hình đầu chim 
Phượng Hoàng với 3 mặt giáp biển. 

Sau đây là những hình ảnh tại buổi tổ 
chức tuyển chọn phương án thiết kế 1/500 
cho dự án The Phoenix International 
Resort– Bình Thuận (Venus Mũi Né): 

 
Đại diện đơn vị Tư vấn thiết kế kiến trúc i-AT trình bày 
ý tưởng thiết kế (ảnh Trinh Phúc). 

 
Đại diện Đơn vị kiến trúc PST – của Úc & Singapore 
trình bày ý tưởng thiết kế (ảnh Trinh Phúc).  

Trinh Phúc // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 1 tháng 10) 

 

https://giaoduc.net.vn/thong-tin-can-
biet/thi-tim-y-tuong-thiet-ke-1500-cho-du-
an-venus-mui-ne-post202932.gd

https://giaoduc.net.vn/thong-tin-can-biet/thi-tim-y-tuong-thiet-ke-1500-cho-du-an-venus-mui-ne-post202932.gd
https://giaoduc.net.vn/thong-tin-can-biet/thi-tim-y-tuong-thiet-ke-1500-cho-du-an-venus-mui-ne-post202932.gd
https://giaoduc.net.vn/thong-tin-can-biet/thi-tim-y-tuong-thiet-ke-1500-cho-du-an-venus-mui-ne-post202932.gd
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TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT SẮC MÀU BÌNH THUẬN 2019 

hào mừng kỷ niệm 24 năm ngày Du 
lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 
24/10/2019), tối 22/10, tại quảng 

trường Nguyễn Tất Thành, thành phố 
Phan Thiết đã diễn ra lễ khai mạc trao giải 
và trưng bày triển lãm ảnh nghệ thuật "Sắc 
màu Bình Thuận" lần thứ VII năm 2019. 

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật chủ đề "Sắc màu 
Bình Thuận" năm 2019 do Hội Văn học 
nghệ thuật Bình Thuận tổ chức với sự bảo 
trợ của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. 
Với ý nghĩa tạo sân chơi cho các nghệ sĩ 
nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên 
toàn quốc sáng tác và giới thiệu nghệ thuật 
nhiếp ảnh đến công chúng, cuộc thi chính 
thức phát động kể tử tháng 3/2019 và đã 
thu hút sự tham gia của 85 tác giả đến từ 
12 tỉnh, thành trên cả nước với 790 tác 
phẩm dự thi. 

 

Theo đánh giá của Ban giám khảo, 
những tác phẩm dự thi đều đảm bảo chất 
lượng về nghệ thuật, kỹ thuật và nhất là nội 
dung đã luôn bám sát hiện thực cuộc sống, 
phản ánh được thế mạnh, tiềm năng, 
những nét đặc trưng của quê hương và 
con người Bình Thuận. Dựa trên từng chủ 
đề sáng tác về các thế mạnh của kinh tế, 
chính trị, văn hóa và con người Bình 
Thuận, Ban tổ chức đã chọn ra các tác 

phẩm xuất sắc để trao giải thưởng và 
trưng bày triển lãm. 

Cụ thể, giải nhất là tác phẩm "Bảo trì 
điện gió đảo Phú Quý" của Huỳnh Thanh 
Huy; giải nhì là 2 tác phẩm "Ngày hội 
truyền thống" của Ngô Quang Phúc và 
"Mùa lưới rùng Phan Thiết" của Nguyễn 
Hoàng Nam; giải ba thuộc về các tác phẩm 
"Nước mắm truyền thống' của Hồ Đăng 
Khoa, "Thanh long sấy xuất khẩu" của 
Trần Túy và "Thu hoạch lúa" của Nguyễn 
Thái An; ngoài ra, còn có 5 giải khuyến 
khích. 

 

Nhân dịp này, Hội Văn học nghệ thuật 
còn phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Điện 
ảnh Bình Thuận chọn ra 100 tác phẩm xuất 
sắc nhất của cuộc thi để tổ chức trưng bày 
triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề "Sắc màu 
Bình Thuận" từ ngày 22 - 26/10 tại quảng 
trường Nguyễn Tất Thành, thành phố 
Phan Thiết. 

 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 23 tháng 10) 

http://toquoc.vn/trien-lam-anh-nghe-
thuat-sac-mau-binh-thuan-2019-

20191023210115953.htm 

 

 

C 

http://toquoc.vn/trien-lam-anh-nghe-thuat-sac-mau-binh-thuan-2019-20191023210115953.htm
http://toquoc.vn/trien-lam-anh-nghe-thuat-sac-mau-binh-thuan-2019-20191023210115953.htm
http://toquoc.vn/trien-lam-anh-nghe-thuat-sac-mau-binh-thuan-2019-20191023210115953.htm
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VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 

1. “Kỳ cục” tên trộm chỉ lấy tiền, không lấy vàng / Minh Nghĩa // https://infonet.vn.- 2019 
(ngày 4 tháng 10) 

https://infonet.vn/binh-thuan-ky-cuc-ten-trom-chi-lay-tien-khong-lay-vang-

post315449.info 

2. Bé 11 tuổi xem "ảnh nóng" bị nhà tu hành đánh đập dã man có dấu hiệu trầm cảm / 

Lê Nguyễn // http://giadinh.net.vn.- 2019 (ngày 24 tháng 10) 

http://giadinh.net.vn/phap-luat/be-11-tuoi-xem-anh-nong-bi-nha-tu-hanh-

danh-dap-da-man-co-dau-hieu-tram-cam-2019102417113827.htm 

3. Bị cáo vụ gây rối ở Bình Thuận rút đơn kháng cáo / Đình Châu // 

https://nhandan.com.vn.- 2019 (ngày 7 tháng 10) 

https://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/41814002-bi-cao-vu-gay-

roi-o-binh-thuan-rut-don-khang-cao.html 

4. Bị công an vây bắt, cầm hung khí cố thủ trong nhà / Văn Thuận // https://vov.vn.- 

2019 (ngày 25 tháng 10) 

https://vov.vn/tin-nong/bi-cong-an-vay-bat-cam-hung-khi-co-thu-trong-nha-

971109.vov 

5. Bị truy đuổi, kẻ trộm chém thượng úy công an / Phương Nam // https://plo.vn.- 2019 

(ngày 17 tháng 10) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bi-truy-duoi-ke-trom-chem-thuong-uy-

cong-an-864574.html 

6. Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận: Biến dạng mặt bằng bãi biển do hút cát và tập 

kết cát / Nhóm PV //  Người cao tuổi.- 2019.- Số 163 (ngày 10 tháng 10).- Tr.11 

7. Bình Thuận loay hoay di dời cơ sở gây ô nhiễm khỏi khu dân cư / Văn Thuận // 

https://vov.vn.- 2019 (ngày 9 tháng 10) 

https://vov.vn/tin-24h/binh-thuan-loay-hoay-di-doi-co-so-gay-o-nhiem-khoi-

khu-dan-cu-964654.vov 

8. Cẩn trọng pháp lý khi đầu tư bất động sản Bình Thuận / Công Hưng // 

https://vietnamnet.vn/.- 2019 (ngày 13 tháng 10) 

https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/thi-truong/can-trong-phap-ly-khi-dau-

tu-bat-dong-san-binh-thuan-576785.html 

9. Chậm xử lý các trạm dừng chân trái phép trên đèo Đại Ninh / Nguyễn Tiến // 

https://saigondautu.com.vn.- 2019 (ngày 9 tháng 19) 

https://saigondautu.com.vn/bat-dong-san/cham-xu-ly-cac-tram-dung-chan-

trai-phep-tren-deo-dai-ninh-72993.html 
10. Chính quyền chậm chạp, vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp kéo dài / Văn Thuận 

// https://vov.vn.- 2019 (ngày 23 tháng 10) 

https://vov.vn/kinh-te/dia-oc/chinh-quyen-cham-chap-vi-pham-xay-dung-tren-

dat-nong-nghiep-keo-dai-970337.vov  

11. Cô gái 18 tuổi bị bạn trai tẩm xăng thiêu sống vì ghen tuông / Nguyễn Phượng // 

https://www.doisongphapluat.com.- 2019 (ngày 18 tháng 10) 

https://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/binh-thuan-co-gai-

18-tuoi-bi-ban-trai-tam-xang-thieu-song-vi-ghen-tuong-a297504.html 
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12. Điều dưỡng đâm nữ nhân viên khoa dược vì ghen tuông / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2019 (ngày 28 tháng 10) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dieu-duong-dam-nu-nhan-vien-khoa-duoc-vi-

ghen-tuong-866680.html 

13. Điều tra nguyên nhân nữ du khách nước ngoài tử vong trên bãi biển Phan Thiết / 

Bạch Hiền // https://www.doisongphapluat.com.-2019 (ngày 26 tháng 10) 

https://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/binh-thuan-dieu-tra-

nguyen-nhan-nu-du-khach-nuoc-ngoai-tu-vong-tren-bai-bien-phan-thiet-

a298451.html 

14. Đột kích sới bạc giữa rừng, thu giữ gần nửa tỷ đồng / Quỳnh Chi // 

https://www.doisongphapluat.com.- 2019 ( ngày 13 tháng 10)  

https://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/dot-kich-soi-bac-

giua-rung-thu-giu-gan-nua-ty-dong-a296749.html 

15. Dừng hoạt động mỏ Titan ở Bình Thuận sau vụ sập gây chết người / Văn Thuận // 

https://vov.vn .-2019 (ngày 2 tháng 10) 

https://vov.vn/tin-24h/dung-hoat-dong-mo-titan-o-binh-thuan-sau-vu-sap-gay-

chet-nguoi-962403.vov 

16. Hãi hùng chân trụ nâng đỡ 4 tầng lầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận nứt toác, 

trơ sắt / Nguyễn Tiến // https://www.sggp.org.vn.- 2019 (ngày 22 tháng 10) 

https://www.sggp.org.vn/hai-hung-chan-tru-nang-do-4-tang-lau-benh-vien-

da-khoa-tinh-binh-thuan-nut-toac-tro-sat-623860.html 

17. Hiểm họa rác thải nhựa / Bích Nguyên // http://www.bienphong.com.vn.- 2019 (ngày 

19 tháng 10) 

http://www.bienphong.com.vn/hiem-hoa-rac-thai-nhua/ 

18. Hủy toàn bộ 2 bản án tráo máy phát cho dân nghèo / Phương Nam // https://plo.vn.- 

2019 (ngày 22 tháng 10) 

https://plo.vn/phap-luat/huy-toan-bo-2-ban-an-trao-may-phat-cho-dan-ngheo-

865400.html 

19. Vụ án ông Huỳnh Thúc Mẫn, cựu Chủ tịch UBND xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận: Cần xem xét, giải quyết công tâm để không oan sai và bỏ lọt tội 

phạm / Công Trình - Nguyễn Quân //  Người cao tuổi.- 2019.- Số 164 (ngày 11 tháng 

10).- Tr.10 

20. Làm đường trên đất dự án ma: Làm đêm nên không biết? / Vân Long // 

https://baodatviet.vn.- 2019 (ngày 19 tháng 10) 

https://baodatviet.vn/bat-dong-san/bao-ve-nguoi-mua-nha/lam-duong-tren-

dat-du-an-ma-lam-dem-nen-khong-biet-3389733/ 

21. Sau canh tác thanh long trái vụ là thảm họa bóng đèn ở Bình Thuận / Văn Thuận // 

https://vov.vn.- 2019 (ngày 22 tháng 10) 

https://vov.vn/kinh-te/sau-canh-tac-thanh-long-trai-vu-la-tham-hoa-bong-den-

o-binh-thuan-969592.vov 

22. Làm sao để 'hái ra tiền' từ bất động sản nghỉ dưỡng / Thùy Linh // https://plo.vn.- 

2019 (ngày 2 tháng 10) 

https://plo.vn/bat-dong-san/lam-sao-de-hai-ra-tien-tu-bat-dong-san-nghi-

duong-861592.html 

23. Mảng bê tông đổ sập, hai công nhân nhập viện cấp cứu / Phú Nhuận // https://plo.vn.- 

2019 (ngày 4 tháng 10) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dieu-duong-dam-nu-nhan-vien-khoa-duoc-vi-ghen-tuong-866680.html
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https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/mang-be-tong-do-sap-hai-cong-nhan-nhap-vien-

cap-cuu-862013.html 

24. Ngang nhiên san ủi trái phép đất rừng tại Bình Thuận / Châu Tỉnh // https://vov.vn.- 

2019 (ngày 25 tháng 10) 

https://vov.vn/xa-hoi/ngang-nhien-san-ui-trai-phep-dat-rung-tai-binh-thuan-

970828.vov 

25. Nghe tâm sự nhói lòng của những nhân viên tạp vụ dọn vệ sinh nhà trường / Phan 

Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 2019 (ngày 18 tháng 10) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/nghe-tam-su-nhoi-long-cua-nhung-nhan-

vien-tap-vu-don-ve-sinh-nha-truong-post203506.gd 

26. Người dân bức xúc chặn xe ben phá nát đường / Nguyễn Tiến // 

https://www.sggp.org.vn.- 2019 (ngày 28 tháng 10) 

https://www.sggp.org.vn/nguoi-dan-buc-xuc-chan-xe-ben-pha-nat-duong-

625151.htm 

27. Ớn lạnh công nghệ chế biến thịt heo nái thối thành... thịt bò tươi / Nhóm PV // 

https://www.doisongphapluat.com.- 2019 (ngày 20 tháng 10) 

https://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/on-lanh-cong-

nghe-che-bien-thit-heo-nai-thoi-thanh-thit-bo-tuoi-a297492.html  
28. Phát hiện nhiều khu dân cư mới hình thành theo kiểu Alibaba / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2019 (ngày 30 tháng 10) 

https://plo.vn/bat-dong-san/phat-hien-nhieu-khu-dan-cu-moi-hinh-thanh-theo-

kieu-alibaba-867144.html 

29. Phát hiện thi thể nam giới chết trong tư thế treo cổ / Văn Thuận // https://vov.vn.- 

2019 (ngày 31 tháng 10) 

https://vov.vn/tin-24h/phat-hien-thi-the-nam-gioi-chet-trong-tu-the-treo-co-

973399.vov 

30. “Quan” Bình Thuận bổ nhiệm con rể sai quy định: Cách chức con, cũng nên xử bố? 

/ Thiên Nga // https://kienthuc.net.vn.- 2019 (ngày 12 tháng 10) 

https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/quan-binh-thuan-bo-nhiem-con-re-sai-quy-dinh-

cach-chuc-con-cung-nen-xu-bo-1288486.html 

31. Sau canh tác thanh long trái vụ là thảm họa bóng đèn ở Bình Thuận / Văn Thuận // 

https://vov.vn.- 2019 (ngày 22 tháng 10) 

https://vov.vn/kinh-te/sau-canh-tac-thanh-long-trai-vu-la-tham-hoa-bong-den-

o-binh-thuan-969592.vov 

32. Tánh Linh (Bình Thuận): Mạnh tay xử lý khai thác khoáng sản trái phép / Linh Nga // 

https://baotainguyenmoitruong.vn.- 2019 (ngày 25 tháng 10) 

https://baotainguyenmoitruong.vn/tanh-linh-binh-thuan-manh-tay-xu-ly-khai-

thac-khoang-san-trai-phep-294905.html 

33. Thai phụ nguy kịch vì thai chết lưu, gia đình không một đồng đóng viện phí / Phan 

Nhơn // https://vietnamnet.vn.- 2019 (ngày 14 tháng 10) 

https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/thai-phu-nguy-kich-vi-thai-chet-luu-gia-dinh-

khong-mot-dong-dong-vien-phi-

576810.html?utm_source=bandoc&utm_medium=box_tindacbiet1&utm_cam

paign=desktop 

34. Thuê nhà nghỉ tại Bình Thuận để chơi ma túy tập thể / Văn Thuận // https://vov.vn.- 

2019 (ngày 18 tháng 10) 
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https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/mang-be-tong-do-sap-hai-cong-nhan-nhap-vien-cap-cuu-862013.html
https://vov.vn/xa-hoi/ngang-nhien-san-ui-trai-phep-dat-rung-tai-binh-thuan-970828.vov
https://vov.vn/xa-hoi/ngang-nhien-san-ui-trai-phep-dat-rung-tai-binh-thuan-970828.vov
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/nghe-tam-su-nhoi-long-cua-nhung-nhan-vien-tap-vu-don-ve-sinh-nha-truong-post203506.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/nghe-tam-su-nhoi-long-cua-nhung-nhan-vien-tap-vu-don-ve-sinh-nha-truong-post203506.gd
https://www.sggp.org.vn/nguoi-dan-buc-xuc-chan-xe-ben-pha-nat-duong-625151.htm
https://www.sggp.org.vn/nguoi-dan-buc-xuc-chan-xe-ben-pha-nat-duong-625151.htm
https://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/on-lanh-cong-nghe-che-bien-thit-heo-nai-thoi-thanh-thit-bo-tuoi-a297492.html
https://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/on-lanh-cong-nghe-che-bien-thit-heo-nai-thoi-thanh-thit-bo-tuoi-a297492.html
https://plo.vn/bat-dong-san/phat-hien-nhieu-khu-dan-cu-moi-hinh-thanh-theo-kieu-alibaba-867144.html
https://plo.vn/bat-dong-san/phat-hien-nhieu-khu-dan-cu-moi-hinh-thanh-theo-kieu-alibaba-867144.html
https://vov.vn/tin-24h/phat-hien-thi-the-nam-gioi-chet-trong-tu-the-treo-co-973399.vov
https://vov.vn/tin-24h/phat-hien-thi-the-nam-gioi-chet-trong-tu-the-treo-co-973399.vov
https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/quan-binh-thuan-bo-nhiem-con-re-sai-quy-dinh-cach-chuc-con-cung-nen-xu-bo-1288486.html
https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/quan-binh-thuan-bo-nhiem-con-re-sai-quy-dinh-cach-chuc-con-cung-nen-xu-bo-1288486.html
https://vov.vn/kinh-te/sau-canh-tac-thanh-long-trai-vu-la-tham-hoa-bong-den-o-binh-thuan-969592.vov
https://vov.vn/kinh-te/sau-canh-tac-thanh-long-trai-vu-la-tham-hoa-bong-den-o-binh-thuan-969592.vov
https://baotainguyenmoitruong.vn/tanh-linh-binh-thuan-manh-tay-xu-ly-khai-thac-khoang-san-trai-phep-294905.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/tanh-linh-binh-thuan-manh-tay-xu-ly-khai-thac-khoang-san-trai-phep-294905.html
https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/thai-phu-nguy-kich-vi-thai-chet-luu-gia-dinh-khong-mot-dong-dong-vien-phi-576810.html?utm_source=bandoc&utm_medium=box_tindacbiet1&utm_campaign=desktop
https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/thai-phu-nguy-kich-vi-thai-chet-luu-gia-dinh-khong-mot-dong-dong-vien-phi-576810.html?utm_source=bandoc&utm_medium=box_tindacbiet1&utm_campaign=desktop
https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/thai-phu-nguy-kich-vi-thai-chet-luu-gia-dinh-khong-mot-dong-dong-vien-phi-576810.html?utm_source=bandoc&utm_medium=box_tindacbiet1&utm_campaign=desktop
https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/thai-phu-nguy-kich-vi-thai-chet-luu-gia-dinh-khong-mot-dong-dong-vien-phi-576810.html?utm_source=bandoc&utm_medium=box_tindacbiet1&utm_campaign=desktop


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 10 năm 2019                           __             -91- 
 

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

https://vov.vn/tin-nong/thue-nha-nghi-tai-binh-thuan-de-choi-ma-tuy-tap-the-

968406.vov 

35. Trường Nguyễn Văn Linh đã trả lại một số khoản thu lạ cho học sinh / Phan Tuyết // 

https://giaoduc.net.vn.- 2019 (ngày 10 tháng 10) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/truong-nguyen-van-linh-da-tra-lai-mot-so-

khoan-thu-la-cho-hoc-sinh-post203212.gd 

36. Truy tìm 1 người nói tiếng Trung Quốc chiếm đoạt dây chuyền / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2019 (ngày 2 tháng 10) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/truy-tim-1-nguoi-noi-tieng-trung-quoc-chiem-

doat-day-chuyen-861652.html 

37. UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận: Ra quyết định trái luật, thu hồi đất 

hợp pháp của dân. / Trần Mỹ // Người cao tuổi.- 2019.- Số 162 (ngày 9 tháng 10).- 

Tr.12 

38. Văn bản “đá nhau”, dân chịu thiệt hại? / Tuấn Ngọc // https://www.phapluatplus.vn.- 

2019 (ngày 3 tháng 10) 

https://www.phapluatplus.vn/dieu-tra-ban-doc/binh-thuan-van-ban-da-nhau-

dan-chiu-thiet-hai-d108141.html 

39. Vụ bồi thường do dừng dự án cảng Kê Gà: UBND tỉnh Bình Thuận cố tình “né” Tòa? 

/ Phong Vân // https://conglyxahoi.net.vn.- 2019 (ngày 31 tháng 10) 

https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/vu-boi-thuong-do-dung-du-an-cang-ke-

ga-ubnd-tinh-binh-thuan-co-tinh-ne-toa-26882.html 

40. Vụ du khách Nga tử vong tại phòng trọ Thi thể nạn nhân có 30 vết đâm / Khánh Hà 

// https://baovephapluat.vn.- 2019 (ngày 4 tháng 10) 

https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tin-duong-day-nong/du-khach-

nga-tu-vong-trong-phong-tro-co-vet-dam-o-co-76581.html 

41. Vụ tráo máy dân nghèo Bắt cựu chủ tịch xã để thi hành án tù / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2019 (ngày 4 tháng 10) 

https://plo.vn/phap-luat/vu-trao-may-dan-ngheo-bat-cuu-chu-tich-xa-de-thi-

hanh-an-tu-862074.html 

42. Vụ xin thuê đất ở Bình Thuận: Người làm hồ sơ sau được cấp, người làm đúng lại 

không được? / Tuấn Ngọc- Thiên Sứ // https://www.phapluatplus.vn.- 2019 (ngày 24 

tháng 10) 

https://www.phapluatplus.vn/dieu-tra-ban-doc/vu-xin-thue-dat-o-binh-thuan-

nguoi-lam-ho-so-sau-duoc-cap-nguoi-lam-dung-lai-khong-duoc-

d109725.html 

43. Xem xét khởi tố vụ biến heo nái thành thịt bò ở Bình Thuận / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2019 (ngày 31 tháng 10) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/xem-xet-khoi-to-vu-bien-heo-nai-thanh-thit-bo-o-

binh-thuan-867307.html 

44. Yêu cầu kiểm điểm cá nhân sai phạm trong công tác cán bộ ở Bình Thuận  / Nguyễn 

Thanh // https://baotintuc.vn.- 2019 (ngày 12 tháng 10) 

https://baotintuc.vn/thoi-su/yeu-cau-kiem-diem-ca-nhan-sai-pham-trong-

cong-tac-can-bo-o-binh-thuan-20191011174418943.htm 

 

 

 

https://vov.vn/tin-nong/thue-nha-nghi-tai-binh-thuan-de-choi-ma-tuy-tap-the-968406.vov
https://vov.vn/tin-nong/thue-nha-nghi-tai-binh-thuan-de-choi-ma-tuy-tap-the-968406.vov
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/truong-nguyen-van-linh-da-tra-lai-mot-so-khoan-thu-la-cho-hoc-sinh-post203212.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/truong-nguyen-van-linh-da-tra-lai-mot-so-khoan-thu-la-cho-hoc-sinh-post203212.gd
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/truy-tim-1-nguoi-noi-tieng-trung-quoc-chiem-doat-day-chuyen-861652.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/truy-tim-1-nguoi-noi-tieng-trung-quoc-chiem-doat-day-chuyen-861652.html
https://www.phapluatplus.vn/dieu-tra-ban-doc/binh-thuan-van-ban-da-nhau-dan-chiu-thiet-hai-d108141.html
https://www.phapluatplus.vn/dieu-tra-ban-doc/binh-thuan-van-ban-da-nhau-dan-chiu-thiet-hai-d108141.html
https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/vu-boi-thuong-do-dung-du-an-cang-ke-ga-ubnd-tinh-binh-thuan-co-tinh-ne-toa-26882.html
https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/vu-boi-thuong-do-dung-du-an-cang-ke-ga-ubnd-tinh-binh-thuan-co-tinh-ne-toa-26882.html
https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tin-duong-day-nong/du-khach-nga-tu-vong-trong-phong-tro-co-vet-dam-o-co-76581.html
https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tin-duong-day-nong/du-khach-nga-tu-vong-trong-phong-tro-co-vet-dam-o-co-76581.html
https://plo.vn/phap-luat/vu-trao-may-dan-ngheo-bat-cuu-chu-tich-xa-de-thi-hanh-an-tu-862074.html
https://plo.vn/phap-luat/vu-trao-may-dan-ngheo-bat-cuu-chu-tich-xa-de-thi-hanh-an-tu-862074.html
https://www.phapluatplus.vn/dieu-tra-ban-doc/vu-xin-thue-dat-o-binh-thuan-nguoi-lam-ho-so-sau-duoc-cap-nguoi-lam-dung-lai-khong-duoc-d109725.html
https://www.phapluatplus.vn/dieu-tra-ban-doc/vu-xin-thue-dat-o-binh-thuan-nguoi-lam-ho-so-sau-duoc-cap-nguoi-lam-dung-lai-khong-duoc-d109725.html
https://www.phapluatplus.vn/dieu-tra-ban-doc/vu-xin-thue-dat-o-binh-thuan-nguoi-lam-ho-so-sau-duoc-cap-nguoi-lam-dung-lai-khong-duoc-d109725.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/xem-xet-khoi-to-vu-bien-heo-nai-thanh-thit-bo-o-binh-thuan-867307.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/xem-xet-khoi-to-vu-bien-heo-nai-thanh-thit-bo-o-binh-thuan-867307.html
https://baotintuc.vn/thoi-su/yeu-cau-kiem-diem-ca-nhan-sai-pham-trong-cong-tac-can-bo-o-binh-thuan-20191011174418943.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/yeu-cau-kiem-diem-ca-nhan-sai-pham-trong-cong-tac-can-bo-o-binh-thuan-20191011174418943.htm

