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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

BÌNH THUẬN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN CAO VỀ 
CHỦ TRƯƠNG SÁP NHẬP CÁC XÃ 

ình Thuận là một trong 4 tỉnh, thành 
không có đơn vị hành chính cấp xã 
thuộc diện phải sắp xếp, nhưng để 

tinh gọn bộ máy, tỉnh triển khai thực hiện 
điều chỉnh, sắp xếp các đơn vị hành chính 
cấp xã theo diện khuyến khích. 

 

Bản đồ tỉnh Bình Thuận – Vị trí địa lý và các đơn 
vị hành chính. Ảnh : itgate.com.vn 

Từ nay đến năm 2021, tỉnh Bình Thuận 
sẽ thực hiện sáp nhập 6 đơn vị hành chính 
cấp xã thành 3 xã và tiến hành điều chỉnh 
địa giới 7 xã. 

Huyện Tuy Phong là một trong 3 huyện 
đầu tiên của tỉnh Bình Thuận thực hiện chủ 
trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã 
trong giai đoạn 2019- 2021. Để quá trình 
thực hiện sáp nhập thuận lợi, huyện Tuy 
Phong tập trung đẩy mạnh công tác thông 
tin, tuyên truyền và nắm bắt các ý kiến, tâm 
tư, nguyện vọng để kịp thời giải quyết, tạo 
đồng thuận cao trong nhân dân. 

Theo phương án tổng thể sắp xếp các 
đơn vị hành chính của tỉnh Bình Thuận giai 
đoạn 2019- 2021, huyện Tuy Phong sẽ sáp 
nhập xã Hòa Phú và thị trấn Phan Rí Cửa 
thành đơn vị hành chính mới là thị trấn Phan 
Rí Cửa (mới), đạt tiêu chuẩn về diện tích tự 
nhiên và quy mô dân số theo quy định. Xã 
Hòa Phú có diện tích tự nhiên 12,18 km 2 
với dân số 6.548 người, bình quân 537 

người/km 2. Theo quy định tại Nghị quyết số 
1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn 
của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị 
hành chính cấp xã thì xã Hòa Phú không đạt 
tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên. Còn thị trấn 
Phan Rí Cửa có diện tích tự nhiên 2,74km 2 
với dân số 39.257 người, bình quân 14.327 
người/km 2, cũng không đạt tiêu chuẩn về 
diện tích tự nhiên. Thị trấn Phan Rí Cửa 
không có điều kiện để mở rộng về diện tích. 

Ngay khi có chủ trương sáp nhập, huyện 
Tuy Phong đã bám sát yêu cầu, chỉ đạo 
trong thực hiện, đồng thời có các giải pháp 
cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc. Các xã đã tổ chức quán triệt đến toàn 
thể cán bộ, công chức, người hoạt động 
không chuyên trách cấp xã và ở thôn để nắm 
rõ chủ trương đồng thời đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý 
nghĩa của chủ trương sắp xếp đơn vị hành 
chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn theo quy 
định. Đến nay, hai xã Hòa Phú và thị trấn 
Phan Rí Cửa đã tổ chức họp dân ở các thôn 
và lấy ý kiến cử tri. Kết quả 92,5% cử tri xã 
Hòa Phú và 97% cử tri thị trấn Phan Rí Cửa 
đồng ý với phương án sáp nhập. Hội đồng 
nhân dân huyện Tuy Phong cũng đã thông 
qua tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện về 
phương án sắp xếp. Sau khi sáp nhập, thị 
trấn Phan Rí Cửa mới sẽ có tổng diện tích 
hơn 14 km2, quy mô dân số hơn 45.000 
người. 
Việc sáp nhập  này không chỉ phù hợp với 
tình hình thực tế, đảm bảo tiêu chuẩn mà 
còn tạo điều kiện cho thị trấn Phan Rí Cửa 
mở rộng không gian, đầu tư kết cấu hạ tầng 
của đô thị loại IV. 

Qua lấy ý kiến, mặc dù hầu hết cử tri đều 
đồng thuận, nhất trí với chủ trương sáp 
nhập. Tuy nhiên, một số bộ phận cử tri, cán 
bộ ở xã Hòa Phú vẫn còn nhiều lo lắng, tâm 
tư về lịch sử địa phương, về các thủ tục 

B 
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chuyển đổi giấy tờ tùy thân. Theo ông Bùi 
Sáu - người dân ở xã Hòa Phú, người dân 
địa phương đồng thuận với chủ trương sáp 
nhập đơn vị hành chính cấp xã không đủ quy 
định nhằm tinh gọn bộ máy nhà nước. Tuy 
nhiên, việc hỗ trợ người dân chuyển đổi một 
số giấy tờ quan trọng như: quyền sử dụng 
đất, sổ hộ khẩu… nên thực hiện trước một 
bước khi chính thức sáp nhập để người dân 
yên tâm. 

Ông Nguyễn Vĩnh Hùng - Bí thư Đảng ủy 
xã Hòa Phú cho biết: Ngay sau khi có chủ 
trương sáp nhập, xã đã tiến hành họp toàn 
thể cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ thôn 
để triển khai kế hoạch. Sau khi tổ chức họp 
dân, đa phần người dân đều lo lắng về thủ 
tục thay đổi các loại giấy tờ khi sáp nhập 
thành xã mới. Một số người dân gắn bó lâu 
đời với vùng đất Hòa Phú còn tâm tư về 
truyền thống lịch sử của nơi đây. Bên cạnh 
đó, một số cán bộ còn tâm tư về vấn đề dôi 
dư, bố trí, phân công nhiệm vụ sau khi sáp 
nhập. 

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú, để nắm 
bắt các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán 
bộ, người dân, xã Hòa Phú sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục 
để người dân, đội ngũ cán bộ công chức 
hiểu rõ lợi ích chung khi sáp nhập. Trước 
mắt đối với các giấy tờ liên quan như: Quyền 
sử dụng đất, chứng minh nhân dân, sổ hộ 
khẩu… nếu còn hạn sử dụng thì người dân 
vẫn sử dụng bình thường. Đến khi hết hạn, 

các loại giấy tờ này vẫn tiến hành cấp đổi 
mới theo quy định. Trường hợp người dân 
muốn đổi mới thì các khoản phí đều được 
hỗ trợ. 

Dự kiến, khi sáp nhập 2 xã nói trên, sẽ có 
26 cán bộ chuyên trách, công chức và 22 
người hoạt động không chuyên trách dôi dư. 
Về vấn đề này, ông Huỳnh Văn Điển – Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong cho 
biết: Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện 
đã có kế hoạch cụ thể về việc sắp xếp lại đội 
ngũ cán bộ của hai đơn vị này trên tinh thần 
cố gắng đến mức tối đa để giải quyết việc 
làm ổn định cho cán bộ, công chức… Những 
trường hợp dôi dư, huyện sẽ giải quyết theo 
chính sách quy định của nhà nước hoặc bố 
trí sang công tác ở các địa phương khác 
hoặc các ngành của huyện cho phù hợp. 

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Tuy Phong: Trong thời gian tới, huyện 
tiếp tục tăng cường công tác thông tin đến 
mọi tầng lớp nhân dân để người dân hiểu rõ 
chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 
nước liên quan về việc sáp nhập. Đồng thời, 
huyện tiếp tục làm công tác tư tưởng cho đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở hai xã 
và thông tin rộng rãi, công khai đến người 
dân các bước triển khai tiếp theo cũng như 
thủ tục giấy tờ liên quan đến người dân./. 

Hồng Hiếu // http://www.tuyengiao.vn.- 
2019 (ngày 7 tháng 9)

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

BỔ NHIỆM NHÂN SỰ TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

ại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hoàng An 
đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương điều động và bổ nhiệm 

đồng chí Hoàng Ánh Dương, Phó Chánh 
Thanh tra Liên quan đến công tác nhân sự 
của Tổng cục Quản lý thị trường, trước đó, 
Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị 
trường Trần Hữu Linh đã trao quyết định bổ 
nhiệm đồng chí Trịnh Văn Ngọc giữ chức vụ 
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục 
Quản lý thị trường. 

Bộ Công Thương giữ chức vụ Phó Tổng 
cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường. 

 

Thứ trưởng Đặng Hoàng An trao quyết định và 
chúc mừng đồng chí Hoàng Ánh Dương 

T 
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Chúc mừng đồng chí Hoàng Ánh Dương 
được Bộ trưởng tin tưởng trao trọng trách, 
Thứ trưởng Đặng Hoàng An kỳ vọng, đồng 
chí Hoàng Ánh Dương sớm hoà mình vào 
tập thể, cùng đội ngũ lãnh đạo và các đơn vị 
trong Tổng cục bắt tay vào công việc, thực 
hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

Ngày 25/9, Tổng cục trưởng Tổng cục 
Quản lý thị trường Trần Hữu Linh đã trao 
quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Cục 
trưởng Cục Quản lý thị trường Bình Thuận 
cho đồng chí Phan Hoàng Anh Khoa và 
đồng chí Nguyễn Doanh Điền, nguyên Phó 
Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường 
Bình Thuận./. 

 

Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh trao quyết định 
và chúc mừng đồng chí Trịnh Văn Ngọc. 

// http://baochinhphu.vn.- 2019  
(ngày 28 tháng 9) 

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

CẢNH SÁT BIỂN ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯ DÂN 

gày 12-9, tại TP Phan Thiết, Ban 
Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh 
sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức ký kết chương 
trình phối hợp thực hiện công tác dân vận 
“Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. 

 

Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy, 
Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh 
Thanh Cảnh ký kết Chương trình phối hợp thực 
hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành 
với ngư dân” 

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ 
Đảng ủy Cảnh sát biển, Trung tướng Hoàng 
Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư 
lệnh Cảnh sát biển và đồng chí Huỳnh 
Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình 
Thuận đã ký kết Chương trình phối hợp thực 
hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng 
hành với ngư dân”. 

Trung tướng Hoàng Văn Đồng cho biết, 
lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam là lực 
lượng chuyên trách của Nhà nước thực thi 
pháp luật trên biển, muốn hoàn thành được 
chức năng, nhiệm vụ được giao phải dựa 
vào cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa 
phương, các cấp, các ngành, các lực lượng 
chức năng trong phối hợp thực hiện nhiệm 
vụ. 

Hai năm qua Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã 
triển khai thực hiện Mô hình công tác dân 
vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” 
ở các xã và huyện đảo và đã đạt được kết 
quả rất đáng ghi nhận. 

Với mong muốn Mô hình công tác dân 
vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” 
được nâng lên thành Chương trình công tác 
dân vận sẽ nhận được sự vào cuộc lãnh 
đạo, chỉ đạo của các tỉnh, thành ủy để huy 
động được sức mạnh tổng hợp của các sở, 
ban, ngành, các lực lượng, của cấp ủy, 
chính quyền địa phương các cấp cùng vào 
cuộc với Cảnh sát biển để thực hiện. Qua 
đó, nhằm duy trì để hoạt động này được tiến 
hành thường xuyên, lâu dài và có hiệu quả, 
góp phần xây dựng các xã và huyện đảo 
ngày càng vững mạnh. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình 
Thuận Huỳnh Thanh Cảnh khẳng định, với 
các nội dung phối hợp nêu trong Chương 

N 
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trình và bằng các hoạt động cụ thể sẽ tích 
cực hỗ trợ ngư dân, hỗ trợ các xã vùng bãi 
ngang ven biển phát triển dân sinh, kinh tế - 
xã hội. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh 
khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống 
chính trị, doanh nghiệp, nhân dân trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận và lực lượng Cảnh sát 
biển trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ 
quyền, quyền chủ quyền, an ninh, trật tự, an 
toàn biển đảo của tổ quốc. 

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Bình Thuận sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành 
chức năng của tỉnh chủ động tham mưu và 
thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ 
được giao với yêu cầu xây dựng và triển khai 
các chương trình phù hợp với thực tế, mang 
lại hiệu quả thiết thực. 

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 
Việt Nam tặng 200 suất quà (mỗi suất trị giá 
1 triệu đồng) với tổng giá trị 200 triệu đồng 
cho gia đình các ngư dân có hoàn cảnh khó 
khăn của tỉnh Bình Thuận; đại diện báo 
Người Lao Động tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc 
cho ngư dân tỉnh Bình Thuận. 

 

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát 
biển Việt Nam trao 200 suất quà trị giá 200 triệu 
đồng cho gia đình các ngư dân có hoàn cảnh khó 
khăn của tỉnh Bình Thuận 

Chương trình phối hợp thực hiện công tác 
dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư 
dân” giữa Ban Thường vụ Đảng ủy cảnh sát 
biển Việt Nam với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Bình Thuận có những nội dung cụ thể: 

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động 
nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ 
trương của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà 
nước; phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật 
biển Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ 
môi trường, Luật Phòng chống ma túy, Luật 
Cảnh sát biển Việt Nam, Công ước Liên hợp 
Quốc về Luật biển năm 1982...); thông tin 
tình hình biển, đảo cho nhân dân và cán bộ, 
đảng viên trong các cơ quan, ban, ngành 
của tỉnh và các địa phương; 

Tham gia xây dựng hệ thống chính trị 
vững mạnh, trao đổi tình hình an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh; 
cung cấp thông tin liên quan đến thực hiện 
bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên 
biển; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, 
quyền tài phán quốc gia; quản lý về an ninh, 
trật tự, an toàn, bảo đảm việc chấp hành 
pháp luật Việt Nam và các điều ước Quốc tế 
mà Việt Nam là thành viên; 

Giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, văn 
hóa, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thực 
hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hỗ 
trợ ngư dân phát triển bền vững kinh tế biển; 
là điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám 
biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền 
biển, đảo của Tổ quốc; phối hợp thực hiện 
huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền 
tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

Đình Châu // https://nhandan.com.vn.- 
2019 (ngày 12 tháng 9) 

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

NỐI DÀI TÌNH YÊU VỚI BIỂN, ĐẢO 

ượt hơn 110 hải lý, con tàu CSB 8001 
mang sức trẻ, tình yêu của cán bộ, 
đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Vùng 

Cảnh sát biển (CSB) 3 cùng các cơ quan, 
địa phương, doanh nghiệp đến với huyện 
đảo Phú Quý (Bình Thuận). Bằng nhiều hoạt 
động thiết thực, tuổi trẻ các đơn vị đã chung 

tay vun đắp, chăm lo đời sống người dân địa 
phương, góp phần vào sự phát triển chung 
của huyện đảo. 

Trong không khí trang nghiêm và đầy 
niềm tự hào, xúc động, đoàn đại biểu tuổi trẻ 
Vùng CSB 3, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình 
Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, các doanh nghiệp 

V 
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đã thực hiện lễ chào cờ tại cột cờ chủ quyền 
Tổ quốc trên đảo Phú Quý. Bài Quốc 
ca vang lên trong nhịp hát đồng điệu, hào 
hùng của tuổi trẻ. Anh Văn Quang Thương, 
Phó bí thư Đoàn Thanh niên huyện đảo Phú 
Quý, chia sẻ: “Cột cờ mang ý nghĩa thiêng 
liêng với Tổ quốc và dân tộc Việt Nam, là 
niềm tự hào của huyện đảo Phú Quý”. 

 

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 3 trao cờ Tổ quốc 
tặng tuổi trẻ huyện đảo Phú Quý. 

Đồng hành với các hoạt động của tuổi trẻ 
Vùng CSB 3 tại huyện đảo Phú Quý, chúng 
tôi mới thấy hết sự gắn bó của đơn vị với địa 
phương. Trong chương trình phát động 
“Chung tay làm sạch biển”, không chỉ các đại 
biểu, tuổi trẻ các đơn vị tham gia mà người 
dân huyện đảo cũng tự giác hưởng ứng. Để 
có hiệu ứng tích cực này, tuổi trẻ Vùng CSB 
3 và huyện đảo Phú Quý đã có nhiều hành 
động xung kích, tình nguyện trong bảo vệ 
môi trường biển và ứng phó với biến đổi khí 
hậu; tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, 
tầm quan trọng việc giữ gìn vệ sinh môi 
trường đến đông đảo cán bộ, ĐVTN và nhân 
dân huyện đảo. Tuổi trẻ vùng CSB 3 và 
ĐVTN huyện đảo còn tổ chức chương trình 
“Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật 
xanh” thu gom rác thải, vệ sinh môi trường… 
nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân địa 
phương, ngư dân trên địa bàn và khách du 
lịch nâng cao nhận thức, chung tay giữ gìn 
vệ sinh môi trường biển. 

Trong chuyến hành trình đầy ý nghĩa đến 
với huyện đảo, cán bộ, ĐVTN Vùng CSB 3 
cùng các đơn vị đồng hành còn đến thăm, 
động viên và trao quà tặng gia đình người có 
công đối với cách mạng, hộ ngư dân 
nghèo; trao học bổng, xe đạp tặng học sinh 
nghèo vượt khó học giỏi; trao bồn chứa 

nước ngọt tặng bà con… Theo Đại tá Lê Văn 
Thu, Chủ nhiệm chính trị Vùng CSB 3: Đơn 
vị luôn chọn những phần việc thiết 
thực với đời sống, sinh hoạt của bà con, ngư 
dân và những công trình bảo đảm an sinh xã 
hội cho địa phương để thực hiện; chú trọng 
tập hợp, dẫn dắt lực lượng tuổi trẻ trong các 
hoạt động. Đây cũng là dịp để ĐVTN các 
đơn vị và địa phương phát huy vai trò xung 
kích, sáng tạo trong hoạt động “CSB đồng 
hành với ngư dân”, góp phần tô thắm mối 
quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, giữ vững 
phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ 
CSB trong lòng nhân dân. 

Ở huyện đảo Phú Quý, cán bộ, chiến 
sĩ, ĐVTN Vùng CSB 3 đã trở thành người 
thân với bà con, là điểm tựa cho ngư dân 
yên tâm vươn khơi, bám biển. Tuổi trẻ Vùng 
CSB 3 đã tích cực phối hợp với các lực 
lượng trên địa bàn thực hiện hiệu quả công 
tác dân vận, phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 
xây dựng nông thôn mới; tổ chức các lớp tập 
huấn, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn, 
phương pháp sơ-cấp cứu người bị đuối 
nước cho ngư dân; các hoạt động an sinh xã 
hội, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, giúp 
đỡ, cứu hộ-cứu nạn ngư dân, khắc phục hậu 
quả thiên tai... Dịp này, đồng hành với ngư 
dân huyện đảo Phú Quý, cán bộ, ĐVTN đơn 
vị đã trao áo phao, cờ Tổ quốc tặng ngư 
dân; phối hợp với cấp ủy, chính quyền thực 
hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn 
đáp nghĩa, đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn, góp phần xây dựng thế trận lòng 
dân trên biển với sự hiện diện của những 
“cột mốc sống” ngày đêm vươn khơi bám 
biển. 

Trong những chuyến đi làm công tác dân 
vận ở huyện đảo Phú Quý, Bộ tư lệnh Vùng 
CSB 3 luôn huy động nhiều đơn vị, cơ quan, 
doanh nghiệp đồng hành để tuổi trẻ hiểu hơn 
về cuộc sống nơi đảo tiền tiêu, cùng chung 
tay huy động nguồn lực chăm lo sự phát 
triển của đảo. Anh Hồ Trọng Trí, Công ty 
TNHH Dịch vụ cơ quan nước ngoài 
(FOSCO), trải lòng: “Có đi, có đến mới thấu 
hiểu hết ý chí, niềm tin cùng những khó 
khăn, vất vả của Đảng bộ, chính quyền, 
LLVT và nhân dân trên đảo. Chúng tôi trao 
tặng những món quà nhỏ nhưng chất chứa 
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tình cảm của tuổi trẻ đất liền với cán bộ, 
chiến sĩ, nhân dân trên đảo. Thông qua hành 
trình ý nghĩa này, chúng tôi mong muốn 
truyền tải thông điệp tới những người trẻ về 
tình yêu, trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ 
quyền thiêng liêng của Tổ quốc; kết nối tuổi 
trẻ đất liền với biển, đảo bằng những hoạt 
động ngày càng phong phú, thiết thực”. 

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Vùng 
CSB 3 cho biết: "Những hoạt động thiết thực 
của cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN đơn vị được cấp 

ủy, chính quyền và nhân dân huyện đảo ghi 
nhận, đánh giá cao. Qua đó, góp phần đổi 
mới công tác dân vận của lực lượng CSB 
trong tình hình mới, tăng cường tình đoàn 
kết quân, dân, giúp lực lượng CSB thực hiện 
tốt nhiệm vụ; đồng thời nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm, vun đắp tình yêu biển, đảo cho 
các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ 
trẻ". 

Hồng Giang // https://www.qdnd.vn.- 
2019 (ngày 28 tháng 9) 

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

TỈNH BÌNH THUẬN GIỮ VỮNG THẾ TRẬN QUỐC PHÒNG 
TOÀN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

BND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội 
nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân (giai đoạn 

2009-2019). Dự hội nghị có đồng chí 
Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc 
Hai – Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

Lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Bình Thuận trong 

diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019. 

Giai đoạn 2009 - 2019, các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh 
Bình Thuận tập trung xây dựng, củng cố tổ 
chức cơ sở Đảng, nâng cao năng lực lãnh 
đạo, đảm bảo cho LLVT đủ sức thực hiện tốt 
chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng 
là lực lượng nòng cốt trong hoạt động tác 
chiến khu vực phòng thủ và giữ vững an 
ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. 

Trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân, nhận thức, ý thức trách nhiệm của 
các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, 

ngành, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên 
và nhân dân trong tỉnh về xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân ngày càng được nâng 
lên. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức về quốc phòng và 
an ninh cho các đối tượng được thực hiện 
với nhiều hình thức phong phú, đạt hiệu quả 
tốt. Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều 
hành đối với xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân được thực hiện chặt chẽ, kịp thời và 
đồng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà 
nước trên lĩnh vực quốc phòng an ninh ngày 
càng được tăng cường. 

Việc giữ vững quốc phòng an ninh đã góp 
phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh; đời sống của nhân dân 
được cải thiện, dân chủ xã hội được mở 
rộng, khối đại đoàn kết dân tộc được phát 
huy. Công tác đối ngoại nhân dân gắn với 
đối ngoại quốc phòng được tăng cường và 
củng cố. Khu vực phòng thủ tỉnh, các huyện, 
thị xã, thành phố được xây dựng ngày càng 
vững chắc; tiềm lực chính trị, kinh tế - xã hội 
và tiềm lực quân sự, khoa học công nghệ 
từng bước được nâng cao. Các chính sách 
an sinh xã hội, chăm lo cho người có công 
với cách mạng, xóa đói, giảm nghèo được 
quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đối 
tượng thụ hưởng ngày càng tăng. Tỉnh thực 
hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn 
quân nhân dự bị. Việc sắp xếp biên chế vào 
đầu mối đơn vị dự bị động viên đạt 100%. 
Dân quân tự vệ đạt 1,2% so với dân số có 
chất lượng cao, được biên chế rộng khắp, 

U 
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hàng năm được huấn luyện nâng cao trình 
độ chiến đấu. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: 
Các cấp, các ngành cần kiểm tra rà soát 
thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng 
an ninh, tập trung phát triển kinh tế - xã hội 
gắn với quốc phòng an ninh, nâng cao chất 
lượng tiềm lực trong khu vực phòng thủ đáp 
ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới, đặc biệt tập trung xây 
dựng bản lĩnh chính trị của người cán bộ chỉ 
huy, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở 
Đảng, quan tâm kết nạp đảng viên trong lực 
lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và 
thanh niên nhập ngũ, thường xuyên đổi mới 

công tác vận động quần chúng tăng cường 
mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với 
nhân dân. Tiếp tục xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 
nhân dân, biên phòng toàn dân. Duy trì kỷ 
cương xã hội, giữ vững sự ổn định về chính 
trị, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác 
giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 
và an ninh cho các đối tượng, nâng cao ý 
thức trách nhiệm của toàn dân, của cả hệ 
thống chính trị về thực hiện nhiệm vụ củng 
cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, giữ 
vững an ninh chính trị và bảo vệ Tổ quốc. 

Duy Thỉnh // https://baoquankhu7.vn.- 
2019 (ngày 20 tháng 9) 

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

TỈNH BÌNH THUẬN TỔNG KẾT DIỄN TẬP KHU VỰC 
PHÒNG THỦ NĂM 2019 

gày 17 tháng 9 năm 2019, tỉnh Bình 
Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết 
cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 

2019. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị. 

 

UBND tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen các cá 
nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong cuộc 
diễn tập 

Diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 với quy mô 
2 cấp, cấp tỉnh và cấp huyện có thành phố 
Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam. Cuộc 
diễn tập là quá trình vận dụng sát thực tế, 
phù hợp với địa phương về vận hành cơ chế 
theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, cụ thể 
hóa chỉ thị của Ban Bí thư về xây dựng tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương thành khu 
vực phòng thủ vững chắc trong tình hình 
mới. 

Cuộc diễn tập được vận hành qua 3 giai 
đoạn chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn 
sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa phương 
vào các trạng thái về an ninh, quốc phòng, 
với 20 nội dung thực  hành các tình huống 
giả định. 

Cuộc diễn tập, đã nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân 
dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Các cấp, các ngành, các lực lượng 
tiếp tục rèn luyện, luyện tập khả năng chỉ 
huy, điều hành, phối hợp giữa các lực lượng 
và người chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ 
quốc phòng, quân sự, an ninh về xử lý các 
tình huống khẩn cấp. Nhận thức trách nhiệm 
của hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng cao. 
Công tác quân sự, quốc phòng – an ninh, 
xây dựng và hoạt động của KVPT ngày càng 
vững chắc, sát thực tế 

UBND tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen 13 
tập thể, 15 cá nhân, Bộ CHQS tỉnh tặng giấy 
khen cho 10 tập thể và 28 cá nhân đạt thành 
tích xuất sắc trong diễn tập. 

                                             Duy Thỉnh // 
https://baoquankhu7.vn.- 2019 

 (ngày 18 tháng 9)

N 
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TÒA ÁN QUÂN SỰ QUÂN KHU 7 TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ 
HỘI THẨM QUÂN NHÂN 

rong 2 ngày 19 - 20 tháng 9, tại Bình 
Thuận, Tòa án Quân sự Quân khu 7 tổ 
chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Hội 

thẩm quân nhân (HTQN) năm 2019. 

 

Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ nhiệm Chính 

trị Quân khu phát biểu chỉ đạo. 

Tham gia lớp tập huấn có 40 cán bộ là 
HTQN thuộc Tòa án Quân sự hai cấp Quân 
khu. Lớp tập huấn tập trung giới thiệu, 

nghiên cứu các chuyên đề: Một số nội dung 
cơ bản của Luật tổ chức TAND và địa vị 
pháp lý của Hội thẩm; Kỹ năng giải quyết 
tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp 
đồng; Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án và 
trình tự phiên tòa hình sự sơ thẩm; Xác định 
tư cách tham gia tố tụng và hoạt động xác 
minh, thu thập, bổ sung chứng cứ của Tòa 
án trong giải quyết vụ án hình sự. Đây là 
những nội dung cơ bản, thiết thực, có những 
điểm mới nhằm trang bị cho đội ngũ HTQN 
kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm công tác 
nghiệp vụ, góp phần bảo đảm hoạt động xét 
xử các vụ án đúng người, đúng tội, đúng 
pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp 
và công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật 
tại đơn vị.  

Nguyễn Mạnh Cường // 
https://baoquankhu7.vn.- 2019 

 (ngày 20 tháng 9) 

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

TRƯNG BÀY TƯ LIỆU 'HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM' 
TẠI BÌNH THUẬN 

áng 20/9, tại huyện Đức Linh (Bình 
Thuận), Sở Thông tin và Truyền thông 
tỉnh Bình Thuận phối hợp với UBND 

huyện Đức Linh tổ chức khai mạc Triển lãm 
bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề 
“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - 
Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. 

 

Học sinh tham quan triển lãm. 

Bộ sưu tập gồm 95 bản đồ, 4 cuốn Atlas 
tuyển chọn từ hơn 260 bản đồ và các Atlas 
liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt 
Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa được lựa chọn trưng bày tại triển 
lãm lần này là những bằng chứng vững chắc 
về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần 
đảo Hoàng Sa, Trường Sa; đồng thời bác bỏ 
những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những 
yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc 
đối với hai quần đảo này và các vùng biển, 
đảo khác trên biển Đông. 

Triển lãm đã giới thiệu đến đông đảo cán 
bộ, đảng viên và nhân dân địa phương 
những văn bản do triều đình phong kiến Việt 
Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ 
XX khẳng định quá trình xác lập, thực thi và 
bảo vệ chủ quyền liên tục của Việt Nam đối 
với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

T 

S 

https://baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/14856/253158a489296e77373820190920100828017.jpg
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Ngoài ra, những hình ảnh tư liệu về quần 
đảo Trường Sa, Hoàng Sa thời Pháp thuộc 
và thời Việt Nam Cộng hòa; hình ảnh về các 
di tích về những hùng binh Hoàng Sa và lễ 
Khao lề thế lính ở đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng 
Ngãi); hình ảnh về đời sống và sinh hoạt của 
quân và dân ở huyện đảo Trường Sa (tỉnh 
Khánh Hòa) hiện nay; những công trình 
nghiên cứu của các học giả Việt Nam và 
quốc tế xuất bản ở trong và ngoài nước từ 
trước đến nay… cũng được trưng bày tại 
triển lãm. 

Tại lễ khai mạc, ông Dương Tự, Phó 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 
khẳng định: Biển, đảo là một phần máu thịt 
thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc, 
giữ vai trò thiết yếu trong sự phát triển của 
đất nước. Những năm gần đây, tình hình 
biển Đông có những diễn biến rất phức tạp. 
Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định quan 
điểm, lập trường nhất quán về chủ quyền đối 
với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và 
các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế, thềm 
lục địa phù hợp với luật pháp quốc tế. 

Những tư liệu trưng bày tại triển lãm là 
một phần các bằng chứng lịch sử, pháp lý 
thu thập được tại Việt Nam và các nước trên 
thế giới, trong đó có cả Trung Quốc. Những 
bằng chứng này chứng minh chủ quyền của 

Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa từ rất sớm, được các thế hệ 
người Việt khai phá, được Nhà nước ta quản 
lý và bảo vệ, khẳng định chủ quyền một cách 
liên tục, hòa bình trong hơn 400 năm qua. 

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết 
số 09 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 
về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 
2020” và Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền 
vững biển và hải đảo Việt Nam”, Bình Thuận 
đã tổ chức triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa 
của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử 
và pháp lý” tại các huyện, thị: Phan Thiết, 
Phú quý, La Gi, Tuy Phong, Hàm Tân, Hàm 
Thuận Nam và Đức Linh. 

Triển lãm là một hoạt động thông tin tuyên 
truyền quan trọng, nhằm góp phần nâng cao 
nhận thức, khẳng định tinh thần đoàn kết, ý 
thức trách nhiệm của nhân dân trong và 
ngoài tỉnh, đặc biệt là tầng lớp thanh niên 
trong việc bảo vệ, khẳng định chủ quyền của 
Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa thông qua các tư liệu được công 
bố. Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 23/9. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 
2019 (ngày 20 tháng 9) 

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

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỪNG BẰNG ẢNH VỆ TINH 
Ở BÌNH THUẬN 

hủ trương thực hiện dự án xây dựng 
hệ thống quản lý, giám sát, cảnh báo 
mất rừng bằng ảnh vệ tinh phục vụ 

công tác quản lý tài nguyên rừng. 

Chiều 4/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê 
Tuấn Phong chủ trì họp nghe Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và 
đề xuất chủ trương thực hiện dự án xây 
dựng hệ thống quản lý, giám sát, cảnh báo 
mất rừng bằng ảnh vệ tinh phục vụ công tác 
quản lý tài nguyên rừng bền vững. Cùng dự 
có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên 
quan.  

Báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, hiện nay để đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ viễn thám, công nghệ thông tin, 
sử dụng các nguồn ảnh vệ tinh trong bối 
cảnh, điều kiện phát triển công nghệ số phục 
vụ công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh 
vực tài nguyên rừng đã có một số giải pháp 
như: Mua thông tin hình ảnh từ vệ tinh của 
NASA; Sử dụng phần mềm phát hiện rừng 
bị mất bằng vệ tinh Landsat7+8, Sentinel-2 
do Tổng cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm 
đang vận hành; Xây dựng phần mềm cảnh 
báo mất rừng, quản lý rừng (FMS) riêng của 
tỉnh…  

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND 
tỉnh, Chi cục Kiểm lâm đã đi thực tế học tập 
kinh nghiệm xây dựng phần mềm phát hiện 

C 
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mất rừng, quản lý rừng của tỉnh Quảng Nam 
và tỉnh Thừa Thiên - Huế.  

 

Toàn cảnh buổi làm việc. 

Qua tiếp thu kinh nghiệm tại hai tỉnh trên 
và ý kiến của Cục Kiểm lâm, các sở, ngành 
liên quan, đồng thời, phân tích đánh giá các 
giải pháp với điều kiện thực tế của tỉnh, tại 
cuộc họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đề xuất phương án xây dựng phần 
mềm cảnh báo mất rừng, quản lý rừng 
(FMS) riêng của tỉnh.   

Theo đó, dự án Xây dựng hệ thống quản 
lý, giám sát, cảnh báo mất rừng bằng ảnh vệ 
tinh phục vụ công tác quản lý tài nguyên 
rừng bền vững có ưu điểm là không mất kinh 
phí mua ảnh; ảnh được cập nhật mới liên tục 
khoảng 15 ngày/lần; chỉ tốn kinh phí xây 
dựng phần mềm cảnh báo mất rừng bằng 
ảnh vệ tinh của năm đầu tiên. Dự kiến, kinh 
phí thực hiện khoảng 2,5 tỷ đồng.  

Tuy nhiên, do sử dụng ảnh vệ tinh 
Sentinel-2 (độ phân giải 10 m, chu kỳ lặp lại 
5 ngày tại 1 vị trí) của Cơ quan Vũ trụ Châu 
Âu, có độ phân giải thấp nên ảnh chỉ phát 
hiện mất rừng với diện tích tương đối lớn từ 
0,5 ha trở lên.  

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh - Lê Tuấn Phong đánh giá cao Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 
nhiều cố gắng để tiếp thu, học tập kinh 
nghiệm đề xuất chủ trương thực hiện dự án 
xây dựng hệ thống quản lý, giám sát, cảnh 
báo mất rừng bằng ảnh vệ tinh phục vụ công 
tác quản lý tài nguyên rừng bền vững trên 
địa bàn tỉnh.  

 

Ông Phong thống nhất sự cần thiết để xây 
dựng dự án; đồng thời, yêu cầu Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến 
dự họp, bổ sung hoàn chỉnh phương án trình 
UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy 
xem xét. Trong đó lưu ý tên dự án phải rõ 
gọn, quy mô cần nói rõ là quy mô gì, đặc biệt 
cần nhấn mạnh kết quả đầu ra và hạn chế 
của việc xây dựng dự án, dự kiến thời gian 
triển khai…  

 

Ảnh minh hoạ rừng nhìn từ vệ tinh 

Bình Thuận hiện đang quản lý diện tích 
rừng và đất lâm nghiệp lớn khoảng 
347.621,66 ha, trong đó diện tích đất có 
rừng 298.643,69 ha. Tài nguyên rừng trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận  rất đa dạng và 
phong phú, diện tích rừng tự nhiên lớn và có 
độ đa dạng sinh học cao.  

Việc xây dựng và triển khai thực hiện dự 
án “Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát, 
cảnh báo mất rừng bằng ảnh vệ tinh phục vụ 
công tác quản lý tài nguyên rừng bền vững 
tỉnh Bình Thuận” là hết sức cần thiết và cấp 
bách để cung cấp các thông tin cần thiết một 
cách nhanh nhất, đơn giản và hiệu quả nhất 
nhằm kịp thời phản ánh thực trạng về tài 
nguyên.  

Từ đó đề ra các giải pháp tối ưu nhất 
trong quản lý và giám sát sự thay đổi rừng 
và đất lâm nghiệp, bảo vệ rừng, phục vụ quy 
hoạch phát triển lâm nghiệp bền vững và 
góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu tại 
tỉnh Bình Thuận.  

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

(ngày 5 tháng 9) 
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BÌNH THUẬN CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÀ ĐẦU TƯ 

áng ngày 22/09/2019, Chủ tịch UBND 
tình Bình Thuận - Nguyễn Ngọc Hai 
khẳng định Bình Thuận cam kết sẽ 

đồng hàng cùng các nhà đầu tư tiềm lực, uy 
tín, giàu kinh nghiệm tham gia phát huy thế 
mạnh sẳn có của địa phương. 

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận 
năm 2019 vừa diễn ra vào sáng 22/9/2019 
tại TP.Phan Thiết. Đến dự có Phó thủ tướng 
Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh 
đạo các Bộ ngành trung ương, địa phương 
và hàng trăm doanh nghiệp, quỹ đầu tư 
trong nước và nước ngoài.   

 

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình 
tham quan mô hình dự án điện gió và Cảng quốc 
tế Vĩnh Tân bên lề hội nghị 

Phát biểu trước hơn 400 đại biểu trong và 
ngoài nước tham dự Hội nghị Xúc tiến Đầu 
tư tỉnh Bình Thuận 2019, Chủ tịch UBND 
Nguyễn Ngọc Hai nhấn mạnh, Bình Thuận 
cam kết sẽ đồng hàng cùng các nhà đầu tư 
tới đầu tư và kinh doanh tại đây. Đối với tỉnh 
Bình Thuận, Chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc 
Hai bày tỏ tin tưởng với việc triển khai dự án 
sân bay Phan Thiết và chiến lược thu hút 
đầu tư có hiệu quả của tỉnh. Bình Thuận sẽ 
trở thành điểm đến hấp dẫn hơn nữa đối với 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND Nguyễn 
Ngọc Hai đã giới thiệu về tiềm năng phát 
triển và các chính sách thu hút đầu tư của 
tỉnh, trong đó nhấn mạnh các lợi thế của 
Bình Thuận như: Với cảng quốc tế Vĩnh Tân, 
Bình Thuận thêm khẳng định vị thế của cửa 
ngõ giao thông kết nối kinh tế vùng Ðông 
Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cả 

về đường biển, đường bộ và đường sắt. 
Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy 
hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc 
gia Mũi Né đến năm 2025, tầm nhìn đến 
2030. Đặc biệt, Bình Thuận là một trong 
những địa phương có nhiều tiềm năng để 
phát triển điện gió và điện mặt trời… 

 

Chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Hai cam kết sẽ 
đồng hành cùng các doanh nghiệp đến đầu tư 
tại Bình Thuận 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Ngọc Hai còn cho biết, các công 
trình giao thông trọng điểm cũng đang được 
triển khai, đó là Cảng quốc tế Vĩnh Tân, Sân 
bay Phan Thiết và tuyến đường cao tốc Dầu 
Giây - Phan Thiết - Nha Trang. Thời gian tới, 
Bình Thuận sẽ tập trung hoàn thiện để trở 
thành điểm đến du lịch cấp quốc gia, phát 
huy lợi thế về công nghiệp năng lượng sạch; 
phát triển dịch vụ logistics trên nền tảng 
Cảng Quốc tế Vĩnh Tân để trở thành điểm 
trung chuyển hàng hóa chiến lược kết nối 
khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

 

Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận - Nguyễn Mạnh Hùng 
và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc 
Hai lắng nghe những nhà đầu tư trình bày 
nguyện vọng khi được đầu tư vào Bình Thuận 

S 
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Và thời gian tới Bình Thuận sẽ phát triển 
khu công nghiệp phía Nam đồng bộ, hiện đại 
để tận dụng lợi thế gần khu vực Cảng Cái 
Mép (Bà Rịa -Vũng Tàu) và Sân bay quốc tế 
Long Thành (Ðồng Nai)… Phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí 
hậu để tạo ra chuỗi giá trị hàng hóa lớn. 

Theo ông Hai, đến nay, Bình Thuận có 9 
khu công nghiệp với tổng diện tích 3.048 ha, 
trong đó các khu công nghiệp Hàm Kiệm I, 
Hàm Kiệm II (huyện Hàm Thuận Nam), Sông 
Bình (huyện Bắc Bình) và Tuy Phong đang 
thu hút đầu tư. Còn các khu công nghiệp Tân 
Ðức, Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ II (huyện Hàm Tân) 
đang triển khai đầu tư. Bên cạnh đó, Bình 
Thuận còn có 35 cụm công nghiệp với tổng 
diện tích khoảng 1.163 ha, trong đó có 15 
cụm công nghiệp đã và đang đầu tư xây 
dựng hạ tầng, sẵn sàng thu hút các dự án 
công nghiệp vào đầu tư. Ngoài ra, ở khu vực 
phía Nam của tỉnh cũng đang được kêu gọi 
đầu tư dự án một số cụm công nghiệp tập 
trung. 

 

Nhiều nhà đầu tư đã nhận được quyết định chủ 
trương đầu tư từ UBND tỉnh Bình Thuận tại Hội 
nghị xúc tiến đầu tư 

Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư này, UBND 
tỉnh Bình Thuận đã ký kết và trao quyết định 
chủ trương đầu tư cho hơn 10 doanh nghiệp 
đầu tư vào các dự án du lịch, bất động sản, 
công nghiệp, y tế… với tổng vốn đầu tư 
khoảng 21.808 tỷ đồng. 

Văn Do – Thanh Hải // 
https://congluan.vn.- 2019  

(ngày 22 tháng 9) 

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

BÌNH THUẬN CẦN CHUYỂN KHÓ KHĂN THÀNH LỢI THẾ 
ĐỂ PHÁT TRIỂN 

ó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí 
Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Phó Thủ tướng Thường trực 

Chính phủ tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh 
Bình Thuận năm 2019 được tổ chức vào 
sáng 22-9, tại TP Phan Thiết. 

 

UBND tỉnh Bình Thuận trao quyết định chủ 
trương đầu tư cho 11 dự án với tổng vốn đầu tư 
hơn 23.152 tỷ đồng. 

Dự hội nghị còn có đại diện, lãnh đạo các 
bộ, ngành; đại diện đoàn ngoại giao của một 
số nước; lãnh đạo một số tỉnh cùng hơn 400 
doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và 
quốc tế. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn 
Ngọc Hai cho biết, trong khuôn khổ hội nghị 
xúc tiến đầu tư lần này, tỉnh đã có sự thay 
đổi căn bản về chiến lược thu hút đầu tư, về 
tầm nhìn, tư duy phát triển kinh tế gắn với 
chủ đề của hội nghị là “Kết nối tiềm lực - Phát 
triển bền vững”. Thông điệp tỉnh Bình Thuận 
muốn gửi tới các nhà đầu tư là tỉnh sẽ tiếp 
tục kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh 
thông thoáng, thân thiện và cam kết đồng 
hành để cộng đồng doanh nghiệp thành 
công. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng nêu 
rõ: “Thông qua diễn đàn lần này, Bình Thuận 
muốn giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các 
quy hoạch, danh mục dự án ưu tiên thu hút 

Đ 
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đầu tư. Trong đó tập trung vào ba trụ cột 
chính: du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí cao 
cấp, thương mại, khu đô thị, khu dân cư; 
công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng 
tái tạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao”. 

Tại hội nghị, các nhà đầu tư, các doanh 
nghiệp trong nước và quốc tế, các tổ chức 
quốc tế đã có nhiều ý kiến trao đổi góp phần 
làm sáng tỏ nhiều vấn đề mà tỉnh Bình 
Thuận quan tâm, đặc biệt là các định hướng, 
giải pháp tăng cường thu hút các nguồn vối 
đầu tư 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó 
Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương 
Hòa Bình đề nghị Bình Thuận cần tiếp tục 
tạo môi trường thuận lợi, 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 cho sự phát triển với mục 
đích đưa Bình Thuận phát triển nhanh, bền 
vững và không ảnh hưởng đến môi trường 
sinh thái. Khai thác có hiệu quả tiềm năng to 
lớn về biển, về nắng, gió, chuyển khó khăn 
bất lợi trước đây thành lợi thế để phát triển. 
Triển khai có hiệu quả Quyết định 1772/QĐ-
Ttg ngày 18-12-2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc Quy hoạch tổng thể phát triển 
Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận 
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
Bình Thuận phải gắn du lịch với nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, gắn với kinh tế 
biển đảo. 

Thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, chú trọng phát triển 
chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu 
thụ nông sản, thực hiện có hiệu quả giữa 

chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, 
khai thác hải sản là một chiến lược hướng 
đến hai mục tiêu quan trọng là phát triển kinh 
tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chú trọng 
công tác quy hoạch và liên kết vùng, cần 
tăng cường phối hợp giữa 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. Trong điều kiện nguồn 
lực ngân sách nhà nước hạn hẹp, cần lưu ý 
cần có cơ chế phù hợp đẩy mạnh xã hội hóa 
huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư. 

Bình Thuận phải chú ý xây dựng hệ thống 
chính quyền của nhân dân, phục vụ nhân 
dân, chính quyền thật sự đối thoại, đồng 
hành với doanh nghiệp, người dân, nâng 
cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết 
các phản ánh kiến nghị. Kiên quyết xử lý 
nghiêm những trường hợp tham nhũng, lợi 
ích nhóm, nhũng nhiễu quan liêu. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các nhà đầu 
tư, doanh nghiệp, doanh nhân cần có chiến 
lược kinh doanh lâu dài, thực hiện đúng cam 
kết đúng tiến độ; đề cao ý thức, trách nhiệm 
trong việc thực hiện các dự án gắn với bảo 
vệ môi trường; kiên quyết nói không với tiêu 
cực tham nhũng. 

Dịp này, UBND tỉnh Bình Thuận đã trao 
quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án 
thuộc các lĩnh vực: du lịch - đô thị, công 
nghiệp, y tế với tổng vốn đầu tư hơn 23.152 
tỷ đồng và ký thỏa thuận ghi nhớ đăng ký 
đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đầu tư 
đăng ký 19 tỷ USD và 30.696 tỷ đồng trên 
nhiều lĩnh vực. 

Đình Châu // https://nhandan.com.vn.- 
2019 (ngày 22 tháng 9) 

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

BÌNH THUẬN NỖ LỰC TẠO ĐÀ PHÁT TRIỂN MỚI 

gày mai (22/9), Phó Thủ tướng 
Thường trực Chính phủ Trương Hòa 
Bình sẽ chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu 

tư tỉnh Bình Thuận năm 2019-địa phương 
liền kề với vùng kinh tế trọng điểm phía nam. 

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận 
năm 2019 có mục tiêu tiếp tục giới thiệu tiềm 
năng, thế mạnh của tỉnh Bình Thuận; mời 

gọi trực tiếp các doanh nghiệp, nhà đầu tư 
chiến lược, có uy tín và năng lực cao đầu tư 
vào các dự án trọng điểm, có giá trị tích cực 
lan tỏa cao trong tỉnh, phù hợp với quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và 
góp phần thúc đẩy phát triển các khu vực đô 
thị trong tỉnh. 

 

N 
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Tiềm năng giàu sức hút 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Ngọc Hải, tỉnh Bình Thuận nằm liền 
kề với vùng kinh tế trọng điểm phía nam, vị 
trí địa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên đa dạng, 
có diện tích tự nhiên 7.813 km2, vùng biển 
thuộc Biển Đông tiếp giáp đường hàng hải 
quốc tế với bờ biển dài 192 km, có số giờ gió 
và bức xạ nhiệt cao, ổn định.  

 

Bình Thuận được quy hoạch là trung tâm năng 
lượng quốc gia với tổng công suất trên 12.000 
MW vào năm 2020. Trong ảnh: Nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4 

Định hướng phát triển đến năm 2030 tiếp 
tục phát triển kinh tế theo cơ cấu công 
nghiệp, xây dựng – dịch vụ - nông lâm thủy 
sản dựa trên các trụ cột du lịch, năng lượng 
sạch, nông nghiệp công nghệ cao và công 
nghiệp chế biến gắn với các sản phẩm lợi 
thế của Bình Thuận. 

 Bình Thuận có đặc điểm, điều kiện tự 
nhiên về khí hậu, tài nguyên đất diện tích đất 
sản xuất nông nghiệp khoảng 360.420 ha, 
thuận lợi cho việc phát triển ngành nông 
nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ 
cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có 
năng suất cao; tài nguyên biển phù hợp cho 
phát triển nuôi trồng thủy hải sản tập trung 
quy mô lớn, gắn với chế biến xuất khẩu. Với 
bờ biển dài 192 km, Bình Thuận có nhiều bãi 
tắm đẹp, đồi cát trắng hoang sơ, khí hậu 
trong lành, là điều kiện thuận lợi phát triển 
ngành du lịch. 

Tỉnh có 9 khu công nghiệp với tổng diện 
tích 3.048 ha, 35 cụm công nghiệp với tổng 
diện tích khoảng 1.163 ha, trong đó có nhiều 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang thu 
hút đầu tư. 

 Ngoài ra, Bình Thuận còn sở hữu tiềm 
năng phát triển công nghiệp năng lượng tái 
tạo như điện gió ngoài khơi với ưu thế về tốc 
độ gió và độ sâu mực nước biển thuận lợi 
hơn so với các địa phương khác trong cả 
nước. 

Từ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017 
đến nay, UBND tỉnh Bình Thuận đã chấp 
thuận đầu tư cho 264 dự án với tổng số vốn 
đăng ký là 53.031 tỷ đồng. Các nhà đầu tư 
đã nộp thuế vào ngân sách nhà nước tỉnh 
Bình Thuận gần 759 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn những điểm 
nghẽn cản trở sự phát triển của tỉnh Bình 
Thuận, như cơ sở hạ tầng giao thông và hệ 
thống dịch vụ logistics chưa được đầu tư 
đồng bộ là một những yếu tố quan trọng, ảnh 
hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Hệ 
thống đường dây truyền tải và trạm biến áp 
hiện không thể đáp ứng việc truyền tải, giải 
phóng công suất cho các nhà máy điện tại 
tỉnh Bình Thuận trong thời gian đến. 

Thu hút đầu tư vào 3 trụ cột 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn 
Ngọc Hải khẳng định để tiếp tục khai thác có 
hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tập trung 
tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đẩy 
nhanh tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh 
tế, sớm rút ngắn chênh lệch và tiến kịp trình 
độ phát triển chung của cả nước, tỉnh Bình 
Thuận tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư các 
dự án vào 3 trụ cột. 

Thứ nhất, du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí 
cao cấp, thương mại, khu đô thị, khu dân cư. 
Du lịch được xác định là một trong những 
ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh Bình Thuận sẽ 
hiện thực hóa Quyết định số 1772/QĐ-TTg 
ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc quy hoạch tổng thể phát triển Khu du 
lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tập 
trung kêu gọi các dự án du lịch cao cấp, các 
khu vui chơi - giải trí cao cấp, các dự án 
thương mại, đô thị, khu dân cư. Ưu tiên kêu 
gọi các dự án đầu tư hạ tầng phục vụ phát 
triển trung tâm du lịch - thể thao biển mang 
tầm quốc gia. 
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Thu hút các nhà đầu tư chiến lược có tầm 
cỡ để phát triển tỉnh Bình Thuận thành một 
điểm đến hấp dẫn, tạo ra các địa điểm vui 
chơi, giải trí phục vụ ngành du lịch để có cơ 
sở tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của 
khách du lịch. Ưu tiên kêu gọi các dự án du 
lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại huyện đảo Phú 
Quý đảm bảo các tiêu chí về thân thiện môi 
trường, bảo tồn hệ sinh thái biển đảo, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển cho 
toàn tỉnh. 

Thứ hai, thu hút đầu tư lĩnh vực công 
nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo. 
Tỉnh Bình Thuận được quy hoạch là trung 
tâm năng lượng quốc gia với tổng công suất 
trên 12.000 MW vào năm 2020. Do vậy, tỉnh 
sẽ sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng 
để đón đầu làn sóng doanh nghiệp quốc tế, 
ưu tiên thu hút các nhà đầu tư “sếu đầu đàn” 
có năng lực, chiến lược. Tập trung kêu gọi, 
thu hút đầu tư các dự án thứ cấp vào các 
khu công nghiệp, sử dụng công nghệ, kỹ 
thuật hiện đại, chú trọng các dự án đảm bảo 
thân thiện với môi trường. 

Các lĩnh vực cụ thể gồm: Công nghiệp 
chế biến nông - lâm - thuỷ - hải sản; chế biến 
khoáng sản titan (không xuất thô); chế biến 
thành phẩm từ nguồn tro xỉ của nhà máy 
nhiệt điện (phụ gia xi măng, vật liệu xây 
dựng không nung và các sản phẩm làm 
đường giao thông); các dự án sản xuất, lắp 
ráp các thiết bị điện - điện tử. Mở rộng, phát 
triển năng lượng sạch, nhất là năng lượng 
tái tạo ngoài khơi, kêu gọi đầu tư sản xuất 
phụ trợ cho ngành năng lượng (sản xuất tấm 
pin mặt trời, chế tạo cơ khí, sản xuất thiết bị 
điện dưới nước…). 

Thứ ba là thu hút đầu tư vào nông nghiệp 
thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Theo đó,  Bình Thuận tiếp tục kêu gọi các dự 
án nông nghiệp thông minh, ứng dụng nông 
nghiệp công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá 
trị trồng trọt, chăn nuôi, chế biến theo tiêu 
chuẩn quốc tế, thích ứng với biến đổi khí 
hậu, mang giá trị kinh tế cao vào vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình 
Thuận. 

 Thế Phong // http://baochinhphu.vn.- 
2019 (ngày 21 tháng 9)

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

BÌNH THUẬN TẠO ĐỘT PHÁ TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ 

ới tốc độ phát triển trong những năm 
qua, thời gian tới, Bình Thuận có điều 
kiện để thúc đẩy kinh tế phát triển bứt 

phá, khởi sắc hơn. Theo đó, tỉnh định hướng 
huy động hợp lý các nguồn lực, tiếp tục khai 
thác có hiệu quả tiềm năng, phát huy tốt nhất 
các lợi thế so sánh, tập trung tháo gỡ những 
“điểm nghẽn”, nâng cao hiệu quả hoạt động 
xúc tiến đầu tư, tạo đột phá trong thu hút đầu 
tư nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và 
bền vững. 

Bình Thuận là tỉnh duyên hải cực nam 
Trung Bộ, có diện tích tự nhiên 7.813 km2, 
nằm liền kề với vùng kinh tế trọng điểm phía 
nam, phía bắc giáp hai tỉnh Lâm Ðồng và 
Ninh Thuận; phía tây giáp tỉnh Ðồng Nai; tây 
nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; phía đông 
và đông nam giáp Biển Ðông có bờ biển dài 
192 km, vùng lãnh hải rộng 52 nghìn km2; 
cách TP Hồ Chí Minh khoảng 200 km và TP 

Nha Trang 250 km. Ngoài khơi có huyện đảo 
Phú Quý cách TP Phan Thiết 120 km. 

 

Một góc TP Phan Thiết. 

Trong những năm qua, được sự quan tâm 
chỉ đạo của Chính phủ, sự hỗ trợ, giúp đỡ 
của các bộ, ngành Trung ương cũng như sự 
nỗ lực cố gắng của Ðảng bộ, chính quyền và 
các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, phát huy 
tiềm năng, thế mạnh và các lợi thế riêng, 
Bình Thuận đã đạt được những kết quả tích 

V 
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cực trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần 
nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an 
ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sau ba 
năm triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội 
Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 (khóa 
13), tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm 
luôn vượt mục tiêu đề ra. Tổng sản phẩm 
trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2016 tăng 
7,42%, năm 2017 tăng 7,08%, năm 2018 
tăng 8,08%; bình quân ba năm 2016 - 2018 
tăng 7,53%/năm, dự kiến năm 2019 tăng 
8%. Với đà tăng trưởng này, dự kiến giai 
đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 
7,58%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. 

Ðáng chú ý, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 
2017 đã tác động tích cực đến kết quả thực 
hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh, tích cực mở rộng hợp tác đối ngoại, 
cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện 
thuận lợi thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài 
ngân sách. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) 2018 của Bình Thuận đã tăng lên 
64 điểm, đứng thứ 22 trong số 63 tỉnh, thành 
phố. Tình hình thu hút dự án đầu tư, đăng ký 
thành lập doanh nghiệp có chuyển biến tích 
cực, số dự án được cấp chủ trương đầu tư 
và doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 
khá. Từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã chấp thuận đầu tư 264 dự án với 
tổng số vốn đăng ký 53.031 tỷ đồng. Trong 
đó, 99 dự án đã đi vào hoạt động kinh doanh 
với tổng vốn đầu tư 11.523 tỷ đồng; 51 dự 
án với tổng vốn đầu tư hơn 19 nghìn tỷ đồng 
đang triển khai xây dựng; 114 dự án đang 
thực hiện các thủ tục đầu tư. Các dự án 
được chấp thuận đầu tư tập trung vào các 
lĩnh vực: công nghiệp; du lịch - dịch vụ du 
lịch; khu dân cư - đô thị; nông nghiệp. Trong 
đó công nghiệp với tổng vốn đầu tư gần 40 
nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 75% vốn đầu 
tư. 

Ðầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân ngày 
càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu 
tư toàn xã hội. Năm 2017 chiếm 74,78%; 
năm 2018 chiếm 78,13% và năm 2019 dự 
kiến chiếm khoảng 80%. Chỉ trong khoảng 
thời gian hơn hai năm, từ ngày 30-5-2017 
đến 30-8-2019, Bình Thuận có 1.730 doanh 
nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số 
vốn đăng ký khoảng 32.866 tỷ đồng. 

Năm 2018, thu ngân sách của tỉnh đạt 
7.363 tỷ đồng, tăng 20,3% so với năm 2017. 
GRDP bình quân đầu người năm 2018 là 
2.251 USD, tăng 13,75% so với năm 2017. 
Trong sáu tháng đầu năm 2019, tình hình 
kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, 
hầu hết các chỉ tiêu đạt kết quả cao hơn so 
với cùng kỳ năm 2018, kinh tế tiếp tục tăng 
trưởng khá, GRDP tăng 8,46%. Thu ngân 
sách nội tỉnh được 4.745 tỷ đồng, đạt 75,6% 
so với kế hoạch năm, tăng 30,9% so cùng kỳ 
năm 2018. Các công trình, dự án trọng điểm 
như các dự án năng lượng, hạ tầng giao 
thông… trên địa bàn tỉnh được quan tâm 
thực hiện, trong đó cảng quốc tế Vĩnh Tân 
đưa vào hoạt động khai thác giúp Bình 
Thuận có thêm một lợi thế cạnh tranh. Ðây 
là cửa ngõ giao thông kết nối kinh tế vùng 
Ðông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây 
Nguyên của tỉnh giúp Bình Thuận đẩy mạnh 
thu hút đầu tư, tạo nên sự bứt phá mang tính 
bước ngoặt trong những năm tới. 

Bình Thuận là tỉnh có tiềm năng và tài 
nguyên về biển, rừng, nông nghiệp, khoáng 
sản, du lịch và năng lượng. Ðịnh hướng phát 
triển đến năm 2030, tỉnh tiếp tục phát triển 
kinh tế theo cơ cấu công nghiệp, xây dựng - 
dịch vụ - nông lâm thủy sản dựa trên các trụ 
cột du lịch, năng lượng sạch, nông nghiệp 
công nghệ cao và công nghiệp chế biến gắn 
với các sản phẩm lợi thế của địa phương. 

Với diện tích đất sản xuất nông nghiệp 
hơn 360 nghìn ha, có 79 hệ thống công trình 
thủy lợi phục vụ tưới tiêu với năng lực thiết 
kế tưới 71 nghìn ha; là một trong bốn trọng 
điểm nghề cá lớn của cả nước, phù hợp cho 
phát triển nuôi trồng thủy sản các loại, Bình 
Thuận có điều kiện rất thuận lợi cho việc 
phát triển ngành nông nghiệp theo hướng 
ứng dụng công nghệ cao, phát triển các loại 
cây trồng, vật nuôi có năng suất cao; nuôi 
trồng thủy, hải sản tập trung quy mô lớn, gắn 
với chế biến xuất khẩu. 

Về du lịch, trong chiến lược và quy hoạch 
tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 và quy hoạch 
tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi 
Né (Bình Thuận) đến năm 2025, tầm nhìn 
đến 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt, Bình Thuận được xác định là một 
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trong những địa bàn trọng điểm phát triển du 
lịch của cả nước và hình thành trung tâm du 
lịch thể thao biển mang tầm quốc gia và 
quốc tế. 

Ngoài ra, Bình Thuận hiện có chín khu 
công nghiệp với tổng diện tích 3.048 ha, 
trong đó các khu công nghiệp: Hàm Kiệm I, 
Hàm Kiệm II (huyện Hàm Thuận Nam), Sông 
Bình (huyện Bắc Bình) và Tuy Phong đang 
thu hút đầu tư; các khu công nghiệp: Tân 
Ðức, Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ II (huyện Hàm Tân) 
đang triển khai thủ tục đầu tư. Cùng với đó, 
toàn tỉnh có 35 cụm công nghiệp với tổng 
diện tích khoảng 1.163 ha, trong đó có 15 
cụm công nghiệp đã và đang đầu tư xây 
dựng hạ tầng, sẵn sàng thu hút các dự án 
công nghiệp vào đầu tư. Một số cụm công 
nghiệp đang kêu gọi dự án đầu tư, tập trung 
ở phía nam tỉnh. 

Tuy nhiên, tiềm năng và lợi thế của Bình 
Thuận vẫn chưa được khai thác và phát huy 
hiệu quả do có những "điểm nghẽn" ảnh 
hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế của 
tỉnh. 

Chẳng hạn như, tuy có vị trí thuận lợi 
trong việc kết nối liên vùng cho hoạt động 
vận tải, giao thông và liên vùng trong nước 
cả về đường biển, đường bộ và đường sắt, 
nhưng hiện nay, cơ sở hạ tầng và hệ thống 
dịch vụ logistics chưa được đầu tư đồng bộ, 
qua đó ảnh hưởng đến môi trường đầu tư 
của tỉnh. Kết cấu hạ tầng giao thông còn 
thiếu và chưa đồng bộ, nhất là giao thông 
đối ngoại, đối nội. Các tuyến đường kết nối 
với Tây Nguyên như: quốc lộ 55, quốc lộ 28 
và quốc lộ 28B, nhiều đoạn đường hư hỏng, 
xuống cấp, chưa tạo thuận lợi cho việc vận 
chuyển hàng hóa đến cảng quốc tế Vĩnh 
Tân. 

Bình Thuận cũng là một trong những địa 
phương có nhiều tiềm năng để phát triển 
điện gió và điện mặt trời. Số giờ nắng, bức 
xạ nhiệt cao và ổn định, tổng số giờ nắng cả 
năm lên đến 2.728 giờ; khu vực có tiềm 
năng gió tài chính của Bình Thuận là 23.549 
ha, chiếm 3,0% tổng diện tích toàn tỉnh. Hiện 
nay, các dự án hiện hữu có công suất 
khoảng 6.038 MW. Với hệ thống đường dây 
truyền tải và trạm biến áp hiện có ở khu vực 
và theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc 

gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 
2030 (khoảng gần 11 nghìn MW) thì không 
thể đáp ứng việc truyền tải, giải phóng công 
suất cho các nhà máy điện tại tỉnh Bình 
Thuận trong thời gian tới. 

Ðể tiếp tục khai thác có hiệu quả các tiềm 
năng, lợi thế, tập trung tháo gỡ những "điểm 
nghẽn" nhằm đẩy nhanh tốc độ và chất 
lượng tăng trưởng kinh tế, sớm rút ngắn 
chênh lệch và tiến kịp trình độ phát triển 
chung của cả nước, tỉnh Bình Thuận tập 
trung kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án vào 
ba trụ cột, gồm: 

Du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp, 
thương mại, khu đô thị, khu dân cư: Du lịch 
được xác định là một trong những ngành 
kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Bình Thuận sẽ 
hiện thực hóa Quyết định số 1772/QÐ-TTg 
ngày 18-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc quy hoạch tổng thể phát triển Khu du 
lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2025, tầm 
nhìn đến 2030. Tập trung kêu gọi các dự án 
du lịch cao cấp, các khu vui chơi - giải trí cao 
cấp, các dự án thương mại, đô thị, khu dân 
cư. Ưu tiên kêu gọi các dự án đầu tư hạ tầng 
phục vụ phát triển trung tâm du lịch - thể thao 
biển mang tầm quốc gia. Thu hút các nhà 
đầu tư chiến lược có tầm cỡ để phát triển 
tỉnh Bình Thuận thành một điểm đến hấp 
dẫn, tạo ra các địa điểm vui chơi, giải trí phục 
vụ ngành du lịch để có cơ sở tăng thời gian 
lưu trú và chi tiêu của du khách. Ưu tiên kêu 
gọi các dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại 
huyện đảo Phú Quý bảo đảm các tiêu chí về 
thân thiện môi trường, bảo tồn hệ sinh thái 
biển đảo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế biển cho toàn tỉnh. 

Về công nghiệp chế biến, chế tạo, năng 
lượng tái tạo, dịch vụ logistics: ưu tiên thu 
hút các nhà đầu tư "sếu đầu đàn" có năng 
lực, chiến lược. Tập trung kêu gọi, thu hút 
đầu tư các dự án thứ cấp vào các khu công 
nghiệp, sử dụng công nghệ, kỹ thuật hiện 
đại, bảo đảm thân thiện với môi trường. Tiếp 
tục thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái 
tạo (điện mặt trời, điện gió…) nhất là điện gió 
ngoài khơi, điện khí. Kêu gọi đầu tư ngành 
sản xuất phụ trợ cho ngành năng lượng (sản 
xuất tấm pin mặt trời, chế tạo cơ khí, sản 
xuất thiết bị điện…). Thu hút phát triển trung 
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tâm dịch vụ logistics, khai thác phát huy hạ 
tầng cảng quốc tế Vĩnh Tân kết nối kinh tế 
vùng Tây Nguyên, Nam Trung Bộ tạo hành 
lang kinh tế Ðông - Tây. 

Về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
thích ứng biến đổi khí hậu: Từ sau Hội nghị 
Xúc tiến đầu tư 2017, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã phê duyệt đề án thành lập vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình 
Thuận, quy mô diện tích 2.155 ha. Tỉnh sẽ 
tiếp tục kêu gọi các dự án nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị 
trồng trọt, chăn nuôi, chế biến theo tiêu 
chuẩn quốc tế, thích ứng biến đổi khí hậu, 
mang giá trị kinh tế cao vào vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình 
Thuận. 

Tiếp nối những thành công trong thời gian 
qua cùng với các định hướng phát triển bền 
vững về kinh tế - xã hội trong thời gian tới, 
Bình Thuận sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện 
các chính sách, quy trình để tiếp tục cải thiện 
môi trường đầu tư và nâng cao năng lực 
cạnh tranh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn 
Ngọc Hai cho biết, các công trình giao thông 
trọng điểm đang dần được hình thành, đó là 
Cảng quốc tế Vĩnh Tân, Sân bay Phan Thiết 
và tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Phan 
Thiết - Nha Trang. Có thể nói, đây là thời 
điểm "vàng" để các nhà đầu tư đến Bình 
Thuận. Thời gian tới, Bình Thuận sẽ tập 
trung nguồn lực cho 5 đột phá: nhanh chóng 
hoàn thiện để trở thành điểm đến du lịch cấp 

quốc gia; phát huy lợi thế về công nghiệp 
năng lượng sạch; phát triển dịch vụ logistics 
trên nền tảng Cảng Quốc tế Vĩnh Tân để trở 
thành điểm trung chuyển hàng hóa chiến 
lược kết nối khu vực Nam Trung Bộ và Tây 
Nguyên; phát triển khu công nghiệp phía 
nam tỉnh đồng bộ, hiện đại để tận dụng lợi 
thế gần khu vực Cảng Cái Mép (Bà Rịa -
Vũng Tàu) và Sân bay quốc tế Long Thành 
(Ðồng Nai), kết nối hệ sinh thái công nghiệp 
năng động Ðông Nam Bộ; phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí 
hậu để tạo ra chuỗi giá trị hàng hóa lớn và 
hiệu quả. 

Trong danh mục 50 dự án tỉnh Bình 
Thuận kêu gọi, nghiên cứu đầu tư có hai 
hình thức lựa chọn: Đấu giá quyền sử dụng 
đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để thực 
hiện dự án có 16 dự án. Theo Luật Đầu tư 
năm 2014 có 34 dự án, trong đó lĩnh vực: 
Bất động sản, dịch vụ, thương mại và du lịch 
có 12 dự án; hạ tầng khu công nghiệp, công 
nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo 
có 13 dự án; về nông nghiệp ứng dụng kỹ 
thuật công nghệ cao có tám dự án; dịch vụ 
logistics có một dự án. Tại Hội nghị Xúc tiến 
đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2019, dự kiến 
UBND tỉnh Bình Thuận sẽ trao quyết định 
chủ trương đầu tư cho 11 doanh nghiệp, 
nhà đầu tư thực hiện các dự án thuộc các 
lĩnh vực: du lịch - đô thị, công nghiệp, y tế 
với tổng vốn đầu tư hơn 21.808 tỷ đồng. 

Đình Châu // https://nhandan.com.vn.- 
2019 (ngày 20 tháng 9) 

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

BÌNH THUẬN TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN 
THANH LONG BAY CHO NAM GROUP 

gày 22-9, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 
tỉnh Bình Thuận 2019, với sự chứng 
kiến của Phó Thủ tướng Thường trực 

Chính phủ Trương Hòa Bình, cùng lãnh đạo 
các bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã trao 
quyết định chủ trương đầu tư cho dự án 
Thanh Long Bay do Nam Group là đơn vị 
phát triển. 

Phát biểu tại hội nghị, bà Vũ Thị Như Mai, 
Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam 
Group, cho biết trong quy hoạch tổng thể 
phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 
tầm nhìn đến 2030, Thủ tướng Chính phủ đã 
phê duyệt Bình Thuận sẽ hướng tới và trở 
thành “Trung tâm du lịch thể thao biển quốc 
gia”. "Chủ trương này đã cổ vũ niềm tin 
mãnh liệt của của Nam Group và nhiều nhà 

N 
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đầu tư vào tương lai phát triển du lịch đầy 
tiềm năng của tỉnh Bình Thuận" - bà Mai nói. 

 

Bà Vũ Thị Như Mai, Phó Chủ tịch HĐQT Nam 
Group phát biểu tại hội nghị. 

Là nhà đầu tư BĐS nghỉ dưỡng, du lịch, 
Nam Group luôn ý thức được sứ mệnh của 
mình trong công cuộc đóng góp xây dựng 
đất nước, luôn thôi thúc thực hiện những dự 
án nghỉ dưỡng có tầm vóc quốc tế, mang lại 
sự tự hào cho đất nước Việt Nam nói chung 
và tỉnh Bình Thuận nói riêng. 

Tại Thanh Long Bay, Nam Group đưa yếu 
tố văn hóa bản địa và bảo tồn môi trường lên 
hàng đầu trong thiết kế, quy hoạch, cũng 
như trong quá trình triển khai thực hiện dự 
án. Trong đó, văn hóa làng chài và cây thanh 
long Bình Thuận sẽ được đưa vào như là 
phần hồn của dự án, giúp truyền bá văn hóa 
địa phương cho du khách quốc tế, giáo dục 
thế hệ trẻ hiểu và trân trọng nét đẹp và giá 
trị văn hóa địa phương của tỉnh Bình Thuận. 

Bên cạnh đó, công tác bảo tồn hệ sinh 
thái biển, đầu tư thân thiện với môi trường, 
là giá trị cốt lõi trong mọi thiết kế của Nam 
Group. Tại dự án Thanh Long Bay, triết lý 
“trả lại cho thiên thiên những gì lấy từ thiên 

nhiên” được Nam Group tuân thủ chặt chẽ 
trong quá trình xây dựng, quản lý và khai 
thác dự án, hạn chế ít nhất bê tông hóa và 
bù đắp mảng xanh nhiều nhất để giữ sự cân 
bằng của môi trường sinh thái xung quanh. 
Nam Group cũng đầu tư nghiêm túc hệ 
thống xử lý nước thải, công nghệ làm sạch 
bãi biển nhằm bảo tồn môi trường biển 
hoang sơ hiếm có, hầu như chưa bị con 
người tác động tại Thanh Long Bay. 

 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận trao quyết định chủ 
trương đầu tư dự án Thanh Long Bay cho Nam 
Group và 10 dự án khác với tổng vốn đầu tư trên 
23.152 tỷ đồng.  

Nam Group đã mời các đối tác chiến lược 
có tầm cỡ trên thế giới đến với Thanh Long 
Bay, như Wyndham Hotel Group (Mỹ), Accor 
Group (Pháp) để hợp tác xây dựng và quản 
lý vận hành tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí và 
trung tâm thể thao biển đẳng cấp Thanh 
Long Bay. Sự hợp tác chiến lược này sẽ góp 
phần đào tạo và sử dụng nhân lực địa 
phương, tạo công ăn việc làm và phát 
triển kinh tế tỉnh Bình Thuận. 

Minh Tuấn // saigondautu.com.vn.- 
2019 (ngày 23 tháng 9) 

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

BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI NHIỀU GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ 

ỉnh Bình Thuận đã trao quyết định 
chủ trương đầu tư cho 11 dự án, 
với tổng vốn đầu tư trên 23.000 tỉ 

đồng, ký thoả thuận ghi nhớ đăng ký đầu tư 
cho 14 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 
19 tỉ USD và trên 30.000 tỉ đồng trên nhiều 
lĩnh vực. Trong thời gian tới, Bình Thuận sẽ 
tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để 

thu hút đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi 
trường đầu tư, tạo thuận lợi nhất cho các 
doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu, thực 
hiện dự án làm ăn tại Bình Thuận”. 

Đó là ý kiến phát biểu của ông Nguyễn 
Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, 
tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận, 
ngày 22-9, tại TP Phan Thiết với mục tiêu 

“T 
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mời gọi trực tiếp các doanh nghiệp, nhà đầu 
tư chiến lược, có uy tín và năng lực cao đầu 
tư vào các dự án trọng điểm, góp phần thúc 
đẩy phát triển đô thị trong tỉnh. Sự kiện có 
sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó 
Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương 
Hòa Bình và lãnh đạo các bộ, ngành Trung 
ương. 

 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương 
Hoà Bình (thứ 3 từ trái sang) xem mô hình dự án 
điện gió ngoài khơi tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Hải 
Luận 

Tỉnh Bình Thuận có 50 dự án kêu gọi, 
nghiên cứu đầu tư về phát triển du lịch, dự 
án năng lượng tái tạo, cảng biển, nông 
nghiệp dứng dụng công nghệ cao… 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 
Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo: “Bình 
Thuận có lợi thế về kinh tế biển. Vì vậy, cần 
chú trọng phát triển kinh tế biển, vừa làm 
giàu từ biển vừa giữ vững an ninh biển, qua 
6 lĩnh vực liên quan như: Du lịch, nuôi trồng, 
năng lượng tái tạo...”. 

 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương 
Hòa Bình chứng kiến các bên ký kết thoả thuận 
đầu tư vào tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Hải Luận 

 
Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận (bên phải) trao đổi thông tin với nhà đầu 
tư nước ngoài. Ảnh Hải Luận 

 
Đại diện cảng quốc tế Vĩnh Tân (bên phải) tặng 
5 tỉ đồng hỗ trợ quỹ Điều chỉnh quy hoạch công 
nghiệp tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Hải Luận 

Theo Phó Thủ tướng, Bình Thuận phải 
làm tốt công tác quy hoạch của tỉnh, của 
vùng, quy hoạch của quốc gia. “Đất sạch 
phải đấu giá, dự án phải đấu thầu, tạo nguồn 
thu cho ngân sách lớn để có thể xây dựng 
đô thị và phát triển kinh tế gắn với môi 
trường. Tiềm năng từ biển, nắng gió, biến 
bất lợi thành thế mạnh. Trong tương lai hình 
thành trung tâm năng lượng sạch, xử lý rác 
thải tốt để biến thành khí, thành điện... Chú 
trọng phát triển chuỗi giá trị trong chế biến 
nông sản, khai thác hải sản, phát triển vùng 
nguyên liệu chế biến, tìm thị trường xuất 
khẩu, mở rộng chính ngạch xuất khẩu” - Phó 
Thủ tướng Trường Hòa Bình, nhấn mạnh. 

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

(ngày 22 tháng 9)
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CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TẠI BÌNH THUẬN 
PHÁT HUY HIỆU QUẢ 

ua hơn 6 năm triển khai Đề án Tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp theo hướng 
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 

bền vững, đến nay, sản xuất nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận phát huy hiệu 
quả. Đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
phù hợp với những vùng khô hạn, từ đó 
mang lại hiệu quả cao trong sản xuất. 

 

Thanh long xuất khẩu  Mỹ phải theo quy trình 
khép kín. Ảnh :Phạm Hồng Nhung – TTXVN 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Bình Thuận để phát huy hiệu quả 
sử dụng đất và tăng cường tiết kiệm nguồn 
nước tưới, trong năm 2018, toàn tỉnh đã 
chuyển đổi hơn 3.000 ha đất lúa kém hiệu 
quả sang cây trồng khác hiệu quả hơn đã 
tạo một số hiệu ứng tích cực trong sản xuất 
nông nghiệp, nhất là tạo hướng đi mới trên 
đất canh tác lúa nước từ quảng canh, thu 
nhập thấp sang luân canh có thu nhập cao, 
tiết kiệm nước tưới. 

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 
lúa kém hiệu quả và xã hội hóa giống lúa 
được triển khai tích cực. Nhờ đó, tổng sản 
lượng lương thực toàn tỉnh năm 2018 đạt 
trên 830.000 tấn, tăng 10% so với năm 
2013. 

Một trong những địa phương triển khai 
hiệu quả trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
là huyện Tuy Phong. Nếu như trước đây Tuy 
Phong được biết đến là nơi đất đai khô cằn 
với khí hậu khắc nghiệt, lượng mưa thấp 
nhất cả nước… thì nay với việc chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng phù hợp, những vùng đất 
hoang hóa được thay bằng màu xanh cây 
trái. Người dân đã đem rất nhiều giống cây 
về thử nghiệm; trong đó nhiều loại cây đặc 
sản mang lại hiệu quả trên vùng đất này 
như: thanh long, nho, xoài, dừa… 

Vùng đất Tuy Phong đang nổi lên như một 
điểm nhấn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng hiệu quả. 

Ông Huỳnh Văn Điển, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Tuy Phong, cho biết: Để tạo 
điều kiện cho ngành nông nghiệp phát triển 
nhanh, bền vững, Ủy ban nhân dân huyện 
Tuy Phong đã thực hiện đề án tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao 
giá trị sản phẩm trồng trọt… Chú trọng 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với 
vùng đất khô hạn của huyện, nhằm mang lại 
hiệu quả trồng trọt cho người nông dân. 

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn huyện Tuy Phong, nhờ chủ 
trương đúng đắn trong chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, từ đó kinh tế trang trại trên địa bàn 
huyện đang phát triển khá mạnh, khẳng định 
được chỗ đứng trên thị trường bằng sản 
phẩm chất lượng. Hiện toàn huyện có 14 
trang trại đạt tiêu chí được cấp giấy chứng 
nhận. Phần lớn các trang trại được đầu tư 
bài bản, quy mô, mang tính bền vững cao, 
khẳng định là mô hình sản xuất hàng hóa tập 
trung và hiệu quả, tăng thu nhập, tạo việc 
làm thường xuyên cho người lao động, khai 
thác và sử dụng có hiệu quả trong diện tích 
hơn 70.000 ha đất nông nghiệp. Các trang 
trại cho thu nhập trung bình từ 500 triệu 
đồng đến 1 tỷ đồng/năm. 

Ngoài việc đẩy mạnh thâm canh các 
giống lúa xác nhận cho năng suất cao, các 
hộ dân ở các xã Phước Thể, Phong Phú, 
Phú Lạc (huyện Tuy Phong) còn chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, từ đất hoa màu, đất lúa 1 
vụ bấp bênh sang trồng nho, thanh long... 
Đồng thời, chính quyền các xã đã tuyên 
truyền, khuyến khích bà con dân tộc thiểu số 
thực hiện các mô hình chăn nuôi bò, dê sinh 
sản và trồng các loại cây ăn quả 

Q 
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Điển hình như nông dân xã Vĩnh Hảo, xã 
Vĩnh Tân đã mạnh dạn đầu tư trồng 300 ha 
cây trôm lấy mủ, đạt lợi nhuận cao. Các loại 
cây ăn quả chất lượng cao đang phát triển 
mạnh ở xã Bình Thạnh, Phong Phú, với diện 
tích khoảng 80 ha, gồm xoài cát Hòa Lộc, 
xoài Thái Lan, cam sành... Giá bán các loại 
trái cây giống ngoại cao gấp đôi so với giống 
nội. Nghề sản xuất muối được duy trì, mở 
rộng trên 540 ha và đã thực hiện theo mô 
hình “Muối sạch trải bạt”, mang lại hiệu quả 
kinh tế cao… 

Ông Mai Kiều, Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cho 
biết: Xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
phải gắn với ứng dụng công nghệ cao là 
hướng phát triển chủ đạo và tất yếu để nâng 
cao sức cạnh tranh của nền nông nghiệp, 
tiến tới xây dựng nền nông nghiệp bền vững. 
Tỉnh Bình Thuận đã xây dựng Đề án phát 
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
đến năm 2020. Hiện tỉnh đang xây dựng Khu 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình 
Thuận tại huyện Bắc Bình với diện tích 2.000 

ha, dự kiến phát triển các loại cây trồng cạn 
có giá trị, thích nghi khô hạn như nhóm rau 
các loại, gia vị (hành, tỏi), cây dược liệu (lô 
hội, đinh lăng), cây lương thực và một số cây 
ăn trái nhiệt đới tưới ít nước… 

Để việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu 
quả, nhất là ứng dụng công nghệ cao thực 
sự trở thành yếu tố đột phá năng suất, chất 
lượng và sức cạnh tranh của nông sản và 
của ngành nông nghiệp, trong thời gian tới, 
Bình Thuận triển khai các chính sách khuyến 
khích, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và 
ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là trên 
các cây trồng, vật nuôi lợi thế của tỉnh. Đồng 
thời, ngành nông nghiệp tăng cường chuyển 
giao ứng dụng khoa học công nghệ và 
khuyến nông, đưa nhanh các quy trình sản 
xuất tiên tiến vào sản xuất, chế biến; thúc 
đẩy việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP trong sản xuất nông nghiệp. 

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

 (ngày 5 tháng 9) 

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

CÔNG NGHIỆP- TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN: 
THAY ĐỔI RÕ NÉT 

au 3 năm triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 08-NQ/TƯ của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về phát 

triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-
TTCN) đến năm 2020, định hướng đến năm 
2025, diện mạo CN-TTCN của tỉnh Bình 
Thuận đã có sự thay đổi rõ nét, tốc độ tăng 
trưởng luôn đạt 2 con số. 

Bên cạnh những chính sách lớn do Chính 
phủ và Bộ Công Thương phê duyệt, UBND 
tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt, ban hành kịp 
thời nhiều văn bản, chính sách phù hợp: 
Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; quy hoạch 
các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung để 
bố trí di dời các cơ sở sản xuất, dịch vụ nằm 
trong các khu dân cư đô thị tại thành phố 
Phan Thiết và thị xã La Gi; kế hoạch phát 
triển CN – TTCN đến năm 2020; chính sách 
hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với 

doanh nghiệp sản xuất sản phẩm lợi thế giai 
đoạn 2016 - 2020... 

 

Tập trung thu hút đầu tư vào các khu công 
nghiệp 

Những chính sách trên được các cấp, các 
ngành của tỉnh nhanh chóng triển khai và 
hiện thực hóa thành những kết quả tốt. Cụ 
thể, trong 3 năm (2016 – 2018), đã có 5 khu 
công nghiệp được đầu tư hạ tầng với giá trị 
729,45 tỷ đồng, thu hút 25 dự án đầu tư... 
Cùng đó, các dự án năng lượng, khai thác 

S 
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và chế biến khoáng sản trên địa bàn cũng 
gấp rút được hoàn thành, đóng góp lớn vào 
phát triển sản xuất CN-TTCN. 

Đặc biệt, công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư 
được quan tâm thực hiện đã thu hút nhiều 
nhà đầu tư trong và ngoài nước tới tìm hiểu 
và rót vốn vào một số lĩnh vực sản xuất công 
nghiệp. Kết quả, giai đoạn 2016 - 2018, tỉnh 
thu hút được 138 dự án đầu tư sản xuất 
công nghiệp với tổng vốn 77.052,13 tỷ đồng. 

Có thể thấy, sau 3 năm thực hiện Nghị 
quyết số 08, CN-TTCN Bình Thuận khởi sắc 
rõ nét, giá trị sản xuất tiếp tục tăng trưởng 
bình quân 10,87%/năm, cao hơn chỉ tiêu đặt 
ra cho giai đoạn 2016-2020.  

Theo đánh giá của UBND tỉnh, sản xuất 
CN-TTCN trên địa bàn đã phát triển nhưng 
chưa bền vững: Công nghiệp chế biến chưa 
khai thác tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có; 
công nghiệp chế biến titan còn chậm; kết 
cấu hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp 
còn thiếu và chưa đồng bộ... 

Với những hạn chế trên, UBND tỉnh Bình 
Thuận xây dựng giải pháp nhằm sớm khắc 
phục hạn chế, khó khăn. Theo đó, tỉnh tiếp 
tục thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch đã 

được duyệt; sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới 
các cơ chế, chính sách phù hợp với điều 
kiện thực tế. Bình Thuận cũng sẽ huy động 
nhiều nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng; 
tập trung theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ tháo gỡ 
khó khăn, tạo điều kiện hoàn thành cơ bản 
đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp: Phan 
Thiết 2, Hàm Kiệm I, Hàm Kiệm II, Sông 
Bình, Tuy Phong và mỗi huyện có 1 cụm 
công nghiệp được đầu tư hoàn chỉnh; tiếp 
tục triển khai thực hiện các chính sách 
khuyến khích đầu tư, phát triển công nghiệp 
chế biến nông, lâm, thủy sản phục vụ tiêu 
thụ nội địa và xuất khẩu; bảo đảm nguồn lực 
phát triển CN-TTCN; ưu tiên bố trí ngân sách 
hỗ trợ đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào các khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy 
định; hỗ trợ các hoạt động khuyến công, đào 
tạo nghề và xúc tiến đầu tư... 

Tốc độ tăng trưởng CN-TTCN của Bình 
Thuận 3 năm vừa qua bình quân đạt 
10,87%/năm, chiếm tỷ trọng 26,61% tổng 
sản phẩm trên địa bàn. Kết quả này có được 
nhờ những chính sách phù hợp được ban 
hành kịp thời, thực hiện sát sao. 

Bùi Việt // https://congthuong.vn.- 
2019 (ngày 27 tháng 9) 

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

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC - NAM 
QUA ĐỊA BÀN BÌNH THUẬN 

ự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam 
phía Đông qua địa bàn tỉnh Bình 
Thuận có tổng chiều dài 160 km. 

Để đẩy nhanh tiến độ dự án đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn 
Bình Thuận, UBND tỉnh Bình thuận đã chỉ 
đạo các Sở, ngành và các đơn vị liên quan 
khẩn trương hoàn thành các công việc liên 
quan, nhất là phần việc giải phóng mặt bằng 
dự án. 

Đây là dự án có ý nghĩa vô cùng quan 
trọng đối với tỉnh Bình Thuận, giải quyết bức 
xúc về giao thông đối ngoại của tỉnh, là đòn 
bẩy để tỉnh phát triển.  

Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía 
Đông qua địa bàn tỉnh Bình Thuận có tổng 
chiều dài 160 km.  

Dự án gồm 3 dự án thành phần: đoạn 
Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan 
Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Quy mô hoàn 
chỉnh của dự án gồm 6 làn xe với bề rộng 
mặt đường 32,25m, vận tốc thiết kế 100 - 
120 km/h, tổng mức đầu tư dự án khoảng 
39.650 tỷ đồng. Toàn tuyến dự án này đi qua 
29 xã, thị trấn thuộc 5 huyện của tỉnh gồm: 
Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm 
Thuận Nam và Hàm Tân. 

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình 
Thuận, thời gian vừa qua, các Sở, ngành 
liên quan và các huyện Tuy Phong, Bắc 
Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, 
Hàm Tân và các Ban Quản lý dự án của Bộ 
Giao thông Vận tải đã tập trung, tích cực 
triển khai các công việc theo nhiệm vụ được 

D 
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giao, một số công việc đã được đẩy nhanh 
tiến độ thự hiện. 

 

Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua 
địa bàn tỉnh Bình Thuận có tổng chiều dài 160 
km.Ảnh: Huy Hùng – TTXVN 

Đến cuối tháng 9/2019, đã phê duyệt hồ 
sơ giá đất của 5 huyện có đường cao tốc đi 
qua; công tác kiểm kê đã cơ bản hoàn thành 
đạt 97%; xét pháp lý cấp xã đạt 93%, xét 
pháp lý cấp huyện đạt 88%.  

Việc giải ngân được đẩy nhanh, với kết 
quả 334 tỷ đồng/1.144 tỷ đồng, đạt gần 30% 
vốn bố trí đợt 1. Trên địa bàn toàn tỉnh phải 
xây dựng 5 khu tái định cư, đến nay đã khởi 
công xây dựng 4 khu tái định cư; còn 1 khu 
tái định cư hiện đang mở đấu thầu.  
Tuy nhiên, một số công việc triển khai chậm 
tiến độ so với nhiệm vụ đã giao, như: phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư tiến độ chưa được đẩy nhanh. Việc giải 
ngân có huyện còn đạt thấp, như huyện 
Hàm Thuận Nam chỉ đạt 4,1%. 

Việc chuyển đổi mục đích đất rừng triển 
khai còn chậm vì hiện nay chưa trình UBND 
tỉnh phê duyệt phương án trồng rừng thay 
thế tại huyện Tuy Phong. Tiến độ thực hiện 
hồ sơ, thủ tục di dời các công trình hạ tầng 
kỹ thuật và lưới điện cao thế giao chéo với 
đường cao tốc còn chậm… 

Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng người 
dân xây dựng trái phép, trồng cây trong 
phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đường 
cao tốc thuộc địa phận huyện Bắc Bình.  

Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Bình, 
qua thống kê có 5/7 xã với tổng số 61 hộ dân 
vi phạm. Các hành vi vi phạm khu vực giải 
phóng mặt bằng đường cao tốc chủ yếu là: 

trồng cây, xây công trình phụ, xây dựng nhà 
tạm… 

UBND các xã cũng đã kiểm tra xử phạt 
một số hộ dân trồng cây, xây dựng trái phép 
trên phạm vi giải phóng mặt bằng. 

Bên cạnh đó, UBND huyện Bắc Bình cũng 
chỉ đạo các xã thông báo rộng rãi đến các hộ 
dân quy định không thực hiện bồi thường đối 
với các trường hợp xây dựng trái phép sau 
thời điểm ngày 1/7/2014. 

Ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận cho biết, Bình Thuận đã chỉ 
đạo các Sở, ngành liên quan, các địa 
phương có dự án đi qua chủ động kiểm tra, 
đôn đốc nhằm giải quyết tốt các vấn đề về 
bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư 
phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện 
để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các nhiệm 
vụ. 

Tỉnh cũng chủ động phối hợp với chủ đầu 
tư để thực hiện công tác đền bù, giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất theo đúng quy định.  

Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hoàn 
thành các thủ tục phê duyệt mốc lộ giới, các 
công trình hạ tầng bị ảnh hưởng bởi đường 
cao tốc… 

Đối với các huyện, tiếp tục tăng cường 
công tác tuyên truyền vận động và công tác 
quản lý mặt bằng hiện trạng tuyến theo các 
chỉ đạo của UBND tỉnh; trong đó, chú ý đến 
việc thực hiện đúng các quy định quy chế 
dân chủ cơ sở trong bồi thường, giải phóng 
mặt bằng dự án theo quy định. 

UBND các huyện chịu trách nhiệm quản 
lý chặt chẽ mặt bằng hiện trạng tuyến, không 
để phát sinh tình trạng trường hợp xây 
dựng, trồng cây trái phép. 

Sau khi hoàn thành tuyến cao tốc đi qua 
địa bàn tỉnh Bình Thuận sẽ kết nối với cao 
tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - 
Dầu Giây, sân bay Long Thành và các tỉnh 
kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là điều 
kiện thuận lợi để Bình Thuận phát triển 
mạnh, đặc biệt là về du lịch./.  

Nguyễn Thanh // https://bnews.vn.- 
2019 (ngày 25 tháng 9) 
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HẢI PHÁT DỰ KIẾN ĐẦU TƯ THÊM 6.000 TỶ ĐỒNG VÀO 
BÌNH THUẬN 

ập đoàn Hải Phát đã ký bản ghi nhớ 
đầu tư với tỉnh Bình Thuận với tổng giá 
trị dự kiến gần 6.000 tỷ đồng. 

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu 
tư Bình Thuận năm 2019 tổ chức sáng nay, 
Hải Phát Invest đã ký ghi nhớ dự kiến đầu tư 
hơn 4.600 tỷ đồng vào dự án khu phức hợp 
nhà ở và dịch vụ du lịch biển Hòa Phú tại 
huyện Tuy Phong. 

Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Đại 
Đông Á - công ty thành viên Tập đoàn Hải 
Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư V-Max Việt 
Nam đăng ký đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng vào 
dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Phú 
Hòa cũng ở huyện Tuy Phong. 

Đây là hai trong số 30 dự án được UBND 
tỉnh Bình Thuận đã trao giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu 

tư và bản ghi nhớ đầu tư tại hội nghị với tổng 
số vốn hơn 450.000 tỷ đồng. 

Mặc dù những dự án này mới có những 
bước đi đầu tiên nhưng đây thể hiện tham 
vọng lớn của Hải Phát tại Bình Thuận.  

Hiện tại, Hải Phát đang theo đuổi dự án 
đô thị biển tại Phú Hài trên đường Võ 
Nguyên Giáp, thành phố Phan Thiết, với 
tổng diện tích 5ha. 

Bên cạnh đó còn có dự án trung tâm dịch 
vụ du lịch Hàm Tiến – Mũi Né với diện tích 
198ha. Dự án này là một hợp phần của phân 
khu du lịch biển Hàm Tiến – Mũi Né rộng 
340ha, một trong ba phân khu du lịch chính 
của Khu du lịch quốc gia Mũi Né. 

Hà Linh // https://theleader.vn.- 2019 
(ngày 22 tháng 9) 

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

HƠN 19,2 TỶ USD VỐN ĐẦU TƯ SẮP 'ĐỔ BỘ' VÀO BÌNH THUẬN  

BND tỉnh Bình Thuận đã trao quyết 
định chủ trương đầu tư và ký ghi nhớ 
đầu tư cho 22 dự án với tổng vốn kỷ 

lục hơn 450.000 tỷ đồng (tương đương hơn 
19,2 tỷ USD).  

Các nhà đầu tư ký thỏa thuận ghi nhớ đầu tư tại 
Bình Thuận 

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2019 
vừa được tổ chức, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã trao quyết định chủ trương đầu tư và ký 
ghi nhớ đầu tư cho 22 dự án với tổng vốn kỷ 
lục hơn 450.000 tỷ đồng (tương đương hơn 
19,2 tỷ USD). 

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Thuận đã trao 
quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án, 
với tổng số vốn đầu tư 21.800 tỷ đồng 
(khoảng 920 triệu USD). 

Trong đó, có 5 dự án đô thị dịch vụ với số 
vốn hơn 15.800 tỷ đồng; 3 dự án công nghệp 
với số vốn hơn 5.300 tỷ đồng; 2 dự án nông 
nghiệp với 456 tỷ đồng và 1 dự án y tế là 
Trung tâm điều trị tim mạch và ung thư chất 
lượng cao với tổng vốn là 150 tỷ đồng. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã 
ký ghi nhớ đầu tư cho 11 dự án với tổng số 
vốn đăng ký đầu tư hơn 435.000 tỷ đồng 
(tương đương 18,5 tỷ USD). 

Trong đó, chiếm số lượng vốn đăng ký 
nhiều nhất là 2 dự án liên quan đến công 
nghiệp với số vốn đăng ký hơn 392.000 tỷ 
đồng; 3 dự án liên quan đến nông nghiệp với 
tổng số vốn đăng ký là 880 tỷ đồng và 6 dự 
án liên quan đến du lịch với tổng số vốn đăng 
ký hơn 42.000 tỷ đồng. 

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Bình Thuận, trong 2 năm qua, trên địa 

T 

U 
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bàn tỉnh có thêm 264 dự án được chấp 
thuận đầu tư với tổng số vốn hơn 53.000 tỷ 
đồng, khoảng 1.730 doanh nghiệp đăng ký 
thành lập mới với tổng vốn đăng ký 32.866 
tỷ đồng. 

Đến nay tỉnh Bình Thuận có 1.525 dự án 
với tổng vốn đầu tư khoảng 303.000 tỷ đồng, 

trong đó có khoảng 106 dự án FDI có hiệu 
lực với tổng vốn đăng ký 3,24 tỷ USD. 

Chí Bình // https://vietnamfinance.vn.- 
2019 (ngày 22 tháng 9) 

 

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

LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN BỀN VỮNG 

ể khai thác hiệu quả các cơ hội mà 
biển đem lại từ đó có hướng phát 
triển kinh tế biển một cách bền vững, 

các địa phương ven biển duyên hải miền 
Trung và phía Nam phải gắn kết hài hòa 
giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; 
thúc đẩy liên kết vùng đối với các vùng biển, 
đảo và vùng ven biển… 

 

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Phó Tổng biên tập Tạp chí 
Cộng sản Vũ Văn Hà phát biểu tại hội thảo. Ảnh: 
Nguyễn Thanh/TTXVN 

Đó là những nội dung được trình bày tại 
hội thảo khoa học “Phát triển bền vững kinh 
tế biển ở các tỉnh, thành duyên hải miền 
Trung và phía Nam dựa trên lợi thế so sánh” 
do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy 
Bình Thuận tổ chức tại thành phố Phan Thiết 
(tỉnh Bình Thuận) vào ngày 13/9. 

Hội thảo có sự tham gia của gần 150 đại 
biểu với hơn 90 bài tham luận của nhà 
nghiên cứu, nhà khoa học, lãnh đạo các tỉnh, 
thành trong vùng và cả nước là cái nhìn tổng 
quan về thực trạng phát triển kinh tế biển 
nước ta nói chung và khu vực duyên hải 
miền Trung và phía Nam nói riêng. 

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, với 
hơn 2.500 km bờ biển cùng hàng nghìn đảo 
lớn nhỏ và nguồn tài nguyên thiên nhiên đa 
dạng và phong phú, các tỉnh, thành duyên 
hải miền Trung và phía Nam có nguồn tài 
nguyên thiên nhiên khá đa dạng và phong 
phú với nhiều tiềm năng nổi trội về biển, đảo, 
vịnh nước sâu…. Đây là lợi thế để các địa 
phương phát triển mạnh kinh tế biển tổng 
hợp với các ngành chủ lực như: du lịch, công 
nghiệp đóng tàu, dịch vụ hàng hải, khai thác 
và chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề 
cá… 

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Phó Tổng biên tập 
Tạp chí Cộng sản Vũ Văn Hà cho biết, sau 
hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09- 
NQ/TW của Hội nghị Ban chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển 
Việt Nam đến năm 2020”, kinh tế biển, các 
vùng biển, ven biển đang trở thành động lực 
phát triển đất nước. Hệ thống kết cấu hạ 
tầng được quan tâm đầu tư, đời sống vật 
chất và tinh thần của người dân vùng biển 
được cải thiện. 

Riêng các địa phương trong khu vực 
duyên hải miền Trung và phía Nam đã tận 
dụng tiềm năng, huy động các nguồn lực cho 
phát triển kinh tế biển hướng tới bền vững. 
Từ đó, gắn phát triển kinh tế biển, đảo với 
bảo đảm quốc phòng, an ninh và đã đạt 
được những kết quả đáng kể. 

Điển hình như nhờ những định hướng hỗ 
trợ ngư dân và ngư nghiệp mà đến nay 
thành phố Đà Nẵng đã có nghề cá hồi sinh 
sau cơn bão Chanchu năm 2006. Ngư dân 
Đà Nẵng tiếp tục vươn khơi bám biển trên 
ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường 
Sa. Hay, tỉnh Bình Thuận đã có những bước 
phát triển mạnh về du lịch, nhất là du lịch 

Đ 
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biển với 390 dự án đầu tư với số vốn gần 
60.000 tỷ đồng... 

 

Tạp chí Cộng sản tặng 200 triệu đồng cho các 
trường học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ảnh: 
Nguyễn Thanh/TTXVN 

Các đại biểu cũng cho rằng, trước bối 
cảnh các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên 
đất liền ngày càng cạn kiệt, việc đẩy mạnh 
phát triển kinh tế biển trở thành xu thế phát 
triển chủ đạo của nhiều quốc gia. Theo 
PGS.TS, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng 
sản Vũ Văn Hà, hiện nay trong quá trình phát 
triển, các địa phương có biển ở duyên hải 
miền Trung và phía Nam cũng đang đối diện 
với nhiều thách thức và đang bộc lộ không ít 
hạn chế như: quy mô, tốc độ, chất lượng 
phát triển kinh tế biển chưa tương xứng với 
tiềm năng. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ 
du lịch chưa chuyên nghiệp; cơ chế chính 
sách phát triển kinh tế thủy sản còn bất cập 
chưa thu hút được các nhà đầu tư phát triển 
hạ tầng vùng biển. Việc phát triển sinh thái 
vùng biển chưa gắn kết hài hòa với phát 
triển xã hội và bảo vệ môi trường… 

Để khai thác hiệu quả các cơ hội mà biển 
đem lại và thực hiện tốt các mục tiêu Nghị 
quyết số 36-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 
(khóa XII) đã ban hành về Chiến lược phát 
triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hội thảo 
cũng đã đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm, 
chiến lược. 

GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân, Đại học Kinh 
tế TP Hồ Chí Minh cho rằng, để tập hợp sức 
mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế biển bền 
vững thì các cấp, các ngành, các địa 
phương ven biển cần tuyên truyền sâu rộng 
bằng mọi hình thức để mọi người dân điều 
hiểu biển có vai trò quan trọng đối với Tổ 
quốc. Thêm vào đó, tăng cường liên kết để 
phát triển kinh tế biển bền vững. Không chỉ 
giới hạn liên kết vùng, liên kết giữa các địa 
phương mà còn liên kết từ trong nhận thức, 
chủ trương, chính sách cho đến người dân. 

Theo ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp 
hội Du lịch Việt Nam, phát triển kinh tế biển 
nói chung và khai thác du lịch biển nói riêng 
phải gắn kết hài hòa với bảo vệ môi trường 
biển, môi trường tự nhiên và giảm thiểu các 
tác động đến các hệ sinh thái biển… 

Các đại biểu còn đề xuất các giải pháp về 
phát triển kinh tế gắn với ứng phó biến đổi 
khí hậu, chống ô nhiễm; phát triển kinh tế 
gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải 
Tổ quốc; thu hút đầu tư hạ tầng vùng biển, 
ven biển… 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 
2019 (ngày 13 tháng 9) 

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

NGÀNH CÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN NHIỀU TIỀM NĂNG 
PHÁT TRIỂN 

ỉnh có điều kiện thuận lợi phát triển các 
ngành năng lượng và chế biến khoáng 
sản, phát triển những khu công 

nghiệp, chế biến nông lâm, thủy hải sản. 

Nhờ thời tiết, khí hậu ôn hòa, trên 300 
ngày nắng trong năm, Bình Thuận có thế 
mạnh phát triển các ngành nghề gắn với 
biển, năng lượng tái tạo và khai thác khoáng 
sản. Đây là một trong bốn ngư trường lớn 
nhất Việt Nam với 192km bờ biển, hải sản 

khai thác hàng năm trên 200.000 tấn, nhiều 
triển vọng phát triển công nghiệp chế biến 
nông - lâm - thủy - hải sản. 

Năm 2018, tổng sản lượng điện toàn tỉnh 
đạt khoảng 13.565 triệu KW, tăng 40% so 
với năm 2017. Hiện có 108 dự án năng 
lượng tái tạo đăng ký đầu tư, tổng công suất 
khoảng 6.858MWp, trong đó 39 dự án đã 
hoạt động với tổng công suất 1.832MWp. 
Bình Thuận sở hữu tiềm năng phát triển 

T 
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công nghiệp năng lượng từ nhiệt điện, thủy 
điện, điện gió và điện mặt trời với tổng công 
suất quy hoạch 29.000MW, có số giờ gió và 
bức xạ nhiệt cao, ổn định, phù hợp phát triển 
năng lượng sạch, năng lượng tái tạo ngoài 
khơi.  

 

Nguồn khoáng sản đa dạng bao gồm than 
bùn, vàng, thiếc, wolfram, chì, kẽm, saphia, 
thạch anh, sét gạch ngói, sét bentonite, 
nước khoáng thiên nhiên bicarbonat... Trữ 
lượng dầu khí lớn, trữ lượng titan khoảng 
599 triệu tấn, chiếm 92% tổng trữ lượng tài 
nguyên quặng titan Việt Nam, phân bố tập 
trung, hàm lượng zircon trong quặng cao. 
Nguồn tài nguyên đáp ứng nhu cầu sản xuất, 
chế biến vật liệu xây dựng, gốm sứ, thủy tinh 
và các sản phẩm sử dụng nguyên liệu từ 
titan, zircon, rutin nhân tạo. 

Hiện toàn tỉnh có 9 khu công nghiệp với 
tổng diện tích 3.048ha, hạ tầng hiện đại 
đồng bộ về nguồn điện, nước, viễn thông, 
nhà máy xử lý nước thải. Trong đó khu công 
nghiệp Phan Thiết (giai đoạn 2), Hàm Kiệm 
I, Hàm Kiệm II, Tuy Phong đang thu hút đầu 
tư. Các khu công nghiệp Sông Bình, Tân 
Đức, Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ II đang triển khai thủ 
tục đầu tư. 

Đồng thời, Bình Thuận có 23 cụm công 
nghiệp tại các địa phương, trong đó 11 cụm 
công nghiệp đã và đang đầu tư xây dựng hạ 
tầng đồng bộ, sẵn sàng thu hút các dự án 
công nghiệp chất lượng vào đầu tư. Lĩnh 
vực công nghiệp - xây dựng đóng góp 
khoảng 31% vào GRDP của tỉnh.   

Với lợi thế về địa lý, tiềm năng và sự phát 
triển kinh tế nêu trên, đến nay 1.281 dự án 

của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã 
đầu tư tại Bình Thuận với tổng vốn đầu tư 
trên 230.000 tỷ đồng. Trong đó có 113 dự án 
có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu 
tư đăng ký 3,69 tỷ USD thuộc 24 quốc gia và 
vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hoàn 
thiện hạ tầng để đón đầu làn sóng doanh 
nghiệp quốc tế chuyển hướng đầu tư sang 
Việt Nam. Tiêu chí kêu gọi tập trung vào các 
khu công nghiệp, sử dụng công nghệ, kỹ 
thuật hiện đại, chú trọng dự án đảm bảo thân 
thiện môi trường. Các lĩnh vực gọi vốn gồm 
công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy - hải 
sản, chế biến sâu các loại khoáng sản, chế 
biến thành phẩm từ nguồn tro xỉ than, sản 
xuất, lắp ráp các thiết bị điện - điện tử. Mở 
rộng, phát triển năng lượng sạch, nhất là 
năng lượng tái tạo ngoài khơi, kêu gọi đầu 
tư sản xuất phụ trợ cho ngành năng lượng 
như sản xuất tấm pin mặt trời, chế tạo cơ 
khí, sản xuất thiết bị điện dưới nước... 

Với những thế mạnh kể trên, địa phương 
kỳ vọng thu hút các nhà đầu tư tiềm lực 
mạnh, uy tín, giàu kinh nghiệm tham gia tạo 
nguồn lực mạnh mẽ để thúc đẩy Bình Thuận 
phát triển trong tương lai, góp phần nâng 
cao chất lượng cuộc sống người dân, 
hướng đến nền kinh tế bền vững. 

Nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của 
địa phương, thu hút nguồn lực đầu tư trong 
và ngoài nước, tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội 
nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2019 vào ngày 22-
9 tại Sealinks City, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận. 

Sự kiện mời gọi trực tiếp các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, có uy tín và 
năng lực cao đầu tư vào các dự án trọng 
điểm, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị 
trong tỉnh. 3 lĩnh vực tỉnh kỳ vọng thu hút 
nguồn vốn gồm du lịch, công nghiệp chế 
biến, chế tạo và nông nghiệp công nghệ 
cao.  

Minh Anh // 
http://saigondautu.com.vn.- 2019 

 (ngày 20 tháng 9) 
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NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 ĐẢM BẢO ĐIỆN CHO MIỀN NAM 

ập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa 
khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4, sớm hơn kế hoạch. 

Ngày 21-9, tại Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong,  Bình 
Thuận), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
đã tổ chức lễ khánh thành dự án Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, bao gồm hai tổ máy 
với công suất 600 MW. 

 

Lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. 
Ảnh: ĐT 

Mang lại hiệu quả kinh tế cao 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là dự án 
cấp bách, nằm trong quy hoạch phát triển 
điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 và 
đến năm 2030 (Tổng sơ đồ quy hoạch Điện 
7) của Chính phủ, được xây dựng tại Trung 
tâm Điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong, Bình Thuận.  

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỉ 
đồng, tổng công suất 1.200 MW gồm hai tổ 
máy (2 x 600 MW), là nhà máy nhiệt điện 
than sử dụng công nghệ ngưng hơi truyền 
thống với thông số hơi siêu tới hạn (Supper 
Critical).  

Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội 
đồng Thành viên EVN, cho biết: Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 gồm hai tổ máy có 
tổng công suất 1.200 MW, với vốn đầu tư 
khoảng 36.000 tỉ đồng. Đây là nhà máy nhiệt 
điện than sử dụng công nghệ ngưng hơi 
truyền thống, với thông số hơi siêu tới hạn, 
đốt than nhập, hiệu suất cao, chi phí hợp lý 
và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi 
trường, đã được áp dụng nhiều trên thế giới. 

Nhà máy được đấu nối với hệ thống điện 
quốc gia, với sản lượng điện sản xuất bình 

quân hằng năm khoảng 7,2 tỉ kWh, cung cấp 
điện chủ yếu cho phụ tải khu vực phía Nam, 
nhất là vào mùa khô hằng năm. 

Dự án do EVN làm chủ đầu tư, Tổng 
Công ty Phát điện 3 (Ban quản lý dự án 
Nhiệt điện Vĩnh Tân) được giao nhiệm vụ tư 
vấn quản lý dự án. Dự án khởi công vào 
tháng 3-2014 và vượt sớm hơn kế hoạch. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa 
Bình cho biết dự án đi vào vận hành sẽ cung 
ứng sản lượng điện rất lớn cho hệ thống 
điện quốc gia, góp phần quan trọng đảm bảo 
cung ứng điện. Phó Thủ tướng yêu cầu EVN 
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ 
thuật hiện đại, quản lý, vận hành an toàn, tin 
cậy để góp phần đảm bảo cung ứng điện 
cho đất nước, tuyệt đối không được để xảy 
ra các vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá 
trình vận hành nhà máy. 

Tuân thủ các quy định về môi trường 

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 
được Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo đánh 
giá tác động môi trường (ĐTM) vào ngày 3-
10-2013 trước khi triển khai xây dựng dự án. 
Theo đó, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 
được trang bị đầy đủ các hệ thống, thiết bị 
bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu của 
ĐTM và quy chuẩn môi trường Việt Nam quy 
định (gồm hệ thống xử lý khí thải, nước thải 
và hệ thống thu gom, xử lý tro xỉ, chất thải 
rắn).  

Đây là dự án áp dụng công nghệ tiên tiến 
nhất hiện nay, sử dụng thiết bị của các nước 
công nghiệp phát triển như Nhật Bản, Hàn 
Quốc, G7... Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 
sử dụng than nhập khẩu có hàm lượng tro xỉ 
thấp (khoảng 6%-9% lượng than tiêu thụ) và 
được trang bị hệ thống xử lý khói thải hiện 
đại, hiệu quả, như hệ thống lọc bụi tĩnh điện 
ESP, hệ thống khử lưu huỳnh SOx bằng 
nước biển (SWFGD), công nghệ vòi đốt than 
Low-NOx để giảm thiểu phát thải Nox (low 
Nox burner).  

Đối với hệ thống xử lý chất thải, nhà máy 
đã lắp đặt các hệ thống xử lý nước thải, sinh 
hoạt, nước thải nhiễm dầu, nhiễm than, 
nhiễm hóa chất và hệ thống thu gom, xử lý 

T 
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tro xỉ, chất thải rắn. Hệ thống xử lý nước thải 
được thiết kế thu gom, xử lý từ các nguồn 
phát sinh nước thải nhiễm dầu, nước thải 
sinh hoạt được xử lý ban đầu qua hệ thống 
xử lý riêng biệt, sau đó được đưa về hệ 
thống xử lý nước thải trung tâm thu gom từ 
các nguồn phát sinh nước thải nhiễm hóa 
chất cùng các loại nước thải khác phát sinh 

trong quá trình sản xuất để tiếp tục xử lý đáp 
ứng theo quy chuẩn Việt Nam về môi 
trường. Do đó, nhà máy đảm bảo các thông 
số phát thải nằm trong tiêu chuẩn cho phép 
trong quá trình vận hành. 

Đào Trang // https://plo.vn.- 2019 
(ngày 27 tháng 9) 

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

NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THU HÚT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ 

heo quy hoạch phát triển các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp thì đến năm 
2020, Bình Thuận sẽ có 9 khu công 

nghiệp và 34 cụm công nghiệp với tổng diện 
tích 4.092ha. 

 

Hệ thống điện gió tại huyện Tuy Phong, Bình 
Thuận. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN) 

Theo ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, để đẩy mạnh 
thu hút đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới, 
tỉnh Bình Thuận đang hoàn thiện hệ thống 
cơ sở hạ tầng để đón đầu làn sóng doanh 
nghiệp quốc tế đang chuyển hướng đầu tư 
vào Việt Nam. 

Hiện tại, tỉnh đang thực hiện các chính 
sách ưu đãi cho các nhà đầu tư ở mức tối 
đa theo các quy định của Nhà nước. 

Ngoài ra, tỉnh đã xây dựng một số cơ chế, 
chính sách thu hút đầu tư đặc thù để hỗ trợ, 
thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp; 
trong đó coi trọng việc hỗ trợ các nhà đầu tư 
trong quá trình triển khai dự án; thường 
xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp nhằm kịp 
thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc cho các nhà đầu tư. 

Hơn nữa, tỉnh cũng tiếp tục rà soát, sửa 
đổi, bổ sung những quy định liên quan đến 
môi trường đầu tư, đăng ký kinh doanh, tiếp 
cận đất đai, vốn, các thủ tục cấp phép xây 
dựng, thuế… góp phần tiết kiệm thời gian, 
chi phí cũng như tạo điều kiện thuận lợi, 
khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát 
triển sản xuất kinh doanh. 

Đặc biệt, tỉnh chú trọng cải cách thủ tục 
hành chính một cửa liên thông trên nhiều 
lĩnh vực và tạo sự thông thoáng trong thủ tục 
kêu gọi các nhà đầu tư. 

Ông Nguyễn Ngọc Hai cho biết, đứng 
trước xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, 
cùng với nhu cầu phát triển mạnh mẽ về kinh 
tế, tỉnh Bình Thuận mong muốn thu hút thật 
nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước 
nhằm khai thác các nguồn lực sẵn có cũng 
như phát huy các tiềm năng và lợi thế của 
địa phương trên tất cả các lĩnh vực; trong đó 
lĩnh vực du lịch, công nghiệp chế biến, năng 
lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao 
là những lĩnh vực ưu tiên phát triển bền 
vững của tỉnh. 

Đặc biệt, tỉnh tập trung kêu gọi đầu tư các 
dự án du lịch cao cấp, các dự án thương 
mại, đô thị, khu dân cư. 

Tỉnh ưu tiên kêu gọi đầu tư các dự án đầu 
tư hạ tầng phục vụ phát triển trung tâm du 
lịch-thể thao biển mang tầm quốc gia; xây 
dựng gắn kết giữa quy hoạch phát triển du 
lịch và phát triển đô thị biển, hạ tầng đô thị 
kết hợp du lịch. 

Đối với nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh 
kêu gọi các dự án nông nghiệp thông minh, 
ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại (công 
nghệ tưới tiêu tự động, tiết kiệm nước; công 

T 
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nghệ kiểm soát côn trùng theo phương pháp 
sinh học; công nghệ bảo quản sau thu 
hoạch...), xây dựng chuỗi giá trị trồng trọt, 
chăn nuôi, chế biến tiêu chuẩn quốc tế, thích 
ứng với biến đổi khí hậu, mang giá trị kinh tế 
cao vào Vùng nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao Bình Thuận. 

Một trong những thế mạnh hiện nay của 
tỉnh để kêu gọi thu hút đầu tư là lĩnh vực 
công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng 
tái tạo. 

Đặc biệt, tỉnh Bình Thuận được quy 
hoạch là trung tâm năng lượng quốc gia với 
tổng công suất trên 12.000MW vào năm 
2020. 

Năm 2018, tổng sản lượng điện của toàn 
tỉnh đạt khoảng 13.565 triệu KW, tăng 40% 
so với năm 2017. 

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 108 dự án 
năng lượng tái tạo đăng ký đầu tư (88 dự án 
điện mặt trời và 20 dự án điện gió) với tổng 
công suất khoảng 6.858 MWp và tổng vốn 
đầu tư là 175.906 tỷ đồng; trong đó, đã có 
39 dự án đi vào hoạt động (26 dự án điện 
mặt trời và 13 dự án điện gió) với tổng công 
suất 1.832 MWp và tổng vốn đầu tư là 
59.000 tỷ đồng. 

Theo quy hoạch phát triển các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp thì đến năm 2020, 
Bình Thuận sẽ có 9 khu công nghiệp và 34 
cụm công nghiệp với tổng diện tích 4.092ha. 

Đến nay đã có 6 khu công nghiệp và 14 
cụm công nghiệp đã và đang triển khai đầu 
tư, cơ bản đáp ứng về mặt bằng để bố trí dự 
án đầu tư. 

Tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư các dự 
án sử dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, chú 
trọng các dự án đảm bảo thân thiện với môi 
trường. 

Đáng lưu ý là các lĩnh vực như công 
nghiệp chế biến nông-lâm-thủy-hải sản; chế 
biến sâu các loại khoáng sản; chế biến thành 
phẩm từ nguồn tro xỉ than… 

Ông Nguyễn Ngọc Hai cho biết, trong 2 
năm (2017-2018), tình hình thu hút dự án 
đầu tư, đăng ký thành lập doanh nghiệp có 
chuyển biến tích cực, dự án được cấp chủ 
trương đầu tư và doanh nghiệp đăng ký 
thành lập mới tăng nhanh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chấp 
thuận đầu tư cho 264 dự án với tổng số vốn 
đăng ký là 53.031 tỷ đồng. 

Các nhà đầu tư đã nộp thuế vào ngân 
sách nhà nước tỉnh Bình Thuận gần 759 tỷ 
đồng. Toàn tỉnh có 2.881 doanh nghiệp đăng 
ký thành lập với tổng số vốn đăng ký khoảng 
36.814 tỷ đồng. 

Tỉnh Bình Thuận nằm liền kề với vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam có vị trí địa lý 
thuận lợi, nguồn tài nguyên đa dạng và diện 
tích tự nhiên 7.813km2, vùng biển thuộc biển 
Đông tiếp giáp đường hàng hải quốc tế với 
bờ biển dài 192km với số giờ gió và bức xạ 
nhiệt cao, ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi các 
thảm họa thời tiết thiên nhiên. 

Định hướng phát triển đến năm 2030, tỉnh 
tiếp tục phát triển kinh tế theo cơ cấu công 
nghiệp, xây dựng-dịch vụ-nông lâm thủy sản 
dựa trên các trụ cột du lịch, năng lượng 
sạch, nông nghiệp công nghệ cao và công 
nghiệp chế biến gắn với các sản phẩm lợi 
thế của Bình Thuận. 

Nguyễn Thanh // 
https://www.vietnamplus.vn.- 2019  

(ngày 9 tháng 9) 
 

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

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 
VÀ PHÍA NAM 

gày 13-9, tại TP Phan Thiết (Bình 
Thuận), Tạp chí Cộng sản phối hợp 
Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội thảo 

khoa học với chủ đề “Phát triển bền vững 

kinh tế biển ở các tỉnh, thành phố duyên hải 
miền trung và phía nam dựa trên lợi thế so 
sánh”. N 

https://www.vietnamplus.vn/tags/Thu-h%c3%bat-%c4%91%e1%ba%a7u-t%c6%b0.vnp
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Tham dự hội thảo có các đồng chí cán bộ 
lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên 
cứu, lãnh đạo một số địa phương ven biển 
miền trung và phía nam. 

 

Quang cảnh hội thảo khoa học. 

Các tham luận tại hội thảo tập trung xoay 
quanh các vấn đề: Thực trạng phát triển kinh 
tế biển theo hướng bền vững dựa trên lợi 
thế so sánh của nước ta nói chung, đối với 
các tỉnh, thành phố duyên hải miền trung và 
phía nam nói riêng trong thời gian qua; Nhận 
diện, phân tích làm rõ những tồn tại bất cập 
đã và đang nổi lên trong quá trình thực hiện 
chiến lược biển, phát triển kinh tế biển trong 
thời gian qua tại các tỉnh, thành phố duyên 
hải miền trung và phía nam có biển, cùng với 
những nguyên nhân khách quan, chủ quan 
tạo ra những bất cập; nêu rõ được những 
vấn đề đặt ra cần khắc phục; đồng thời cũng 
gợi mở những ý tưởng mới nhằm phát triển 
kinh tế biển theo hướng bền vững. 

Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Thị Hồng Vân, 
Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho 
rằng: “Tăng cường liên kết để phát triển kinh 
tế biển, nhưng không nên chỉ giới hạn ở liên 
kết vùng, liên kết giữa các địa phương mà 
còn phải liên kết đa chiều, tức là liên kết từ 
trong nhận thức, từ chủ trương, chính sách, 
liên kết giữa các vùng, các địa phương, 
ngành cho đến người dân phải có một sự kết 
nối chặt chẽ với nhau. Có như vậy thì chúng 
ta mới có thể động viên tổng lực các nguồn 
lực của đất nước để phát triển nền kinh tế 
biển nói riêng và cả nền kinh tế nói chung”. 

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy 
hoạch phát triển đô thị Việt Nam qua tìm hiểu 
sự tương tác giữa phát triển kinh tế biển đảo 

với đô thị hóa vùng duyên hải đưa ra ý 
tưởng: Trước đây đất nước chúng ta trong 
nền kinh tế nông nghiệp thì chỗ dựa kinh tế 
biển sẽ là nông thôn và nông nghiệp. Nhưng 
hiện nay chúng ta đang tiến hành công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa thì chỗ 
dựa kinh tế biển phải là hệ thống đô thị vùng 
duyên hải. Cho nên chúng ta phải quan tâm 
đến đô thị hóa các đô thị ở vùng duyên hải, 
tuyến đô thị ấy là điểm tựa vững chắc, là 
động lực và tạo ra sức mạnh để phát triển 
kinh tế biển. Phát triển kinh tế biển và đô thị 
hóa vùng duyên hải là hai mặt có mối liên kết 
hữu cơ và có sự tương tác trực tiếp trong tất 
cả các lĩnh vực kinh tế xã hội. 

Trên cơ sở phân tích tiềm năng, lợi thế và 
thực trạng phát triển kinh tế biển vùng duyên 
hải Nam Trung Bộ, Thạc sĩ Hoàng Nhất 
Thống, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 
cho rằng: “Một trong những đột phá để phát 
triển bền vững kinh tế biển thì cần phải đổi 
mới phương thức thông tin, tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức cho các cấp chính 
quyền để có nhận thức đúng đắn về bối cảnh 
hiện tại, yêu cầu và xu hướng để làm tốt 
công tác triển khai các hoạt động phát triển 
kinh tế biển theo hướng bền vững. Thông 
tin, tuyên truyền đến người dân và doanh 
nghiệp để nâng cao ý thức, trách nhiệm 
trong các hành vi ứng xử với biển, ý thức 
khai thác bền vững tài nguyên bảo vệ môi 
trường biển và hải đảo”. 

Các nội dung tham luận được các nhà 
quản lý, khoa học trình bày tại hội thảo đã 
gợi mở đưa ra những ý tưởng mới mang tính 
khả thi, phản ánh xu hướng tiến bộ, phát 
triển. Các ý kiến cũng như bài tham luận đã 
đề cập rất tập trung vào vấn đề phát huy lợi 
thế so sánh để phát triển kinh tế biển ở khu 
vực duyên hải miền trung và phía nam. Đồng 
thời, đã phác thảo lên những lợi thế so sánh 
trên các lĩnh vực, như phát triển du lịch; phát 
triển năng lượng tái tạo; khai thác các chế 
phẩm từ biển, các tài nguyên sinh vật và vi 
sinh vật biển… 

Các ý kiến, tham luận cũng đã nêu ra mâu 
thuẫn phải giải quyết để khai thác các lợi thế 
so sánh, biến tiềm năng thành động năng để 
khai thác có hiệu quả, như: Mâu thuẫn giữa 
tiềm năng mong muốn với những rào cản 
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của tư duy, thể chế, nhân lực…; Mâu thuẫn 
phát triển mục tiêu của địa phương với vùng 
và liên vùng; Mâu thuẫn giữa phát triển 
manh mún, đơn lẻ, lập thể với phát huy lợi 
thế so sánh đòi hỏi phải có tư duy hệ thống. 
Đồng thời cũng đưa ra mối quan hệ giữa 
phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng 
an ninh. 

Cùng với đó, các tham luận cũng đề xuất 
và kiến nghị với Đảng, Nhà nước và các địa 
phương những giải pháp cơ bản thực hiện 
chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 
dựa trên lợi thế so sánh; đề xuất kiến nghị ở 
cả từng chủ trương, từng chính sách và các 
biện pháp nội dung thực hiện, cả điểm và 
diện; vấn đề về nhận thức; giữ vững bảo vệ 

chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán 
môi trường hòa bình cho phát triển kinh tế. 
Thực trạng vai trò của quy hoạch đối với 
những vấn đề quan trọng như liên kết vùng, 
liên kết ngành phát triển các cụm ngành để 
phát huy các lợi thế so sánh biển; thích ứng 
với biến đổi khí hậu. Đồng thời, triển khai 
thực hiện một số khâu đột phá: Hoàn thiện 
thể chế phát triển bền vững kinh tế biển; 
Phát triển khoa học, công nghệ và đào tạo 
nguồn nhân lực biển chất lượng cao; Phát 
triển kết cấu hạ tầng đa mục tiêu… như Nghị 
quyết số 36-NQ/TW (khóa XII) đề ra. 

Đình Châu // 
https://www.nhandan.com.vn.- 2019 

(ngày 14 tháng 9) 

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

PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC DỰ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 
TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2019 

áng 22/9, tỉnh Bình Thuận khai mạc 
Hội nghị xúc tiến Đầu tư năm 2019 với 
mục tiêu mời gọi trực tiếp các doanh 

nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, có uy tín và 
năng lực cao đầu tư vào các dự án trọng 
điểm, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị 
trong tỉnh. Tham dự hội nghị có Phó Thủ 
tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng 
lãnh đạo các bộ, ngành và hơn 400 doanh 
nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa 
Bình phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn 
Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 

cho biết, trong những năm qua, Bình Thuận 
luôn tận dụng tối đa các nguồn lực, tập trung 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng và cải thiện môi 
trường đầu tư. Trong đó, Cảng Quốc tế Vĩnh 
Tân có thể tiếp nhận tàu với tải trọng lên đến 
50.000 DWT đã đi vào hoạt động, cùng với 
các công trình giao thông trọng điểm như: 
Tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh 
Bình Thuận, sân bay Phan Thiết đã và đang 
được đầu tư xây dựng, sớm được đưa vào 
khai thác. Trước mắt, cũng như thời gian tới, 
tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục tập trung kêu gọi, 
thu hút các nhà đầu tư chiến lược phát triển 
các đô thị văn minh hiện đại theo hướng 
xanh - sạch - đẹp; các khu du lịch nghỉ 
dưỡng cao cấp, thể thao biển mang tầm 
quốc gia và khu vực; phát triển công nghiệp 
thân thiện với môi trường, trong đó ưu tiên 
phát triển năng lượng tái tạo; phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Tại Hội nghị xúc tiến năm nay Bình Thuận 
đã giới thiệu mời gọi các nhà đầu tư cần trú 
trọng một số lĩnh vực quan trọng như: du 
lịch, dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp, thương 
mại, khu đô thị, khu dân cư. Kế đến là công 
nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo. 
Cuối cùng là ngành nông nghiệp thông minh 
thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng 
chuỗi giá trị trồng trọt, chăn nuôi,vv…. 

S 
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Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ 
tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn 
mạnh, Bình Thuận có lợi thế lớn về phát triệt 
kinh tế biển theo Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII 
về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 
biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045. Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục 
khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho 
phát triển, khai thác các tiềm năng, lợi thế, 
đẩy nhanh tốc độ và chất lượng tăng trưởng 
kinh tế, xây dựng Bình Thuận có trình độ 
phát triển cao trong vùng Duyên hải Nam 
Trung Bộ, Tây Nguyên, kết nối với vùng kinh 
tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Phó Thủ tướng 
yêu cầu tỉnh Bình Thuận tiếp tục tạo môi 
trường đầu tư thuận lợi, có cơ chế, chính 
sách đầu tư hấp dẫn để thu hút các nhà đầu 
tư, doanh nghiệp chiến lược để tạo động lực 
cho tỉnh phát triển nhanh, bền vững và 
không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. 
Muốn vậy, tỉnh cần làm tốt quy hoạch và 
quản lý quy hoạch của tỉnh, quy hoạch vùng 
tích hợp vào quy hoạch quốc gia trên cơ sở 
quy hoạch ba lĩnh vực trọng tâm năng lượng 
sạch, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. 

Phát biểu tại hội nghị, bà Vũ Thị Như Mai 
– Phó Chủ tịch HĐQT Nam Group cho rằng: 
Hiện nay, Bình Thuận đón 5-6 triệu lượt 
khách/năm cả khách trong và ngoài 

nước.Tuy nhiên, Bình Thuận có thể bay cao 
và xa hơn nữa nếu có sự chung tay của nhà 
nước và doanh nghiệp để đưa ngành du lịch 
Bình Thuận phát triển đúng tầm vóc của 
mình. 

Là nhà đầu tư BĐS nghỉ dưỡng, du lịch 
Nam Group luôn ý thức được sứ mệnh của 
mình trong công cuộc đóng góp xây dựng 
đất nước và mong muốn thực hiện những 
dự án nghỉ dưỡng có tầm vóc quốc tế, mang 
lại sự tự hào cho đất nước Việt Nam và cho 
tỉnh Bình Thuận nói riêng. Lãnh đạo và cán 
bộ CNV Nam Group đã dồn tâm huyết, quyết 
tâm xây dựng, triển khai khu “Tổ hợp nghỉ 
dưỡng-thể thao biển Thanh Long Bay” 
(trước đây là khu du lịch Hòn Lan), đây sẽ là 
điểm đến mới của du khách trên bản đồ du 
lịch thế giới. 

Tại Hội nghị, có sự chứng kiến của Phó 
Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, 
cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành có 11 dự 
án với tổng vốn đầu tư trên 23.000 tỷ đồng. 
Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Thỏa 
thuận ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 14 dự án 
với tổng vốn đầu tư đăng ký 19 tỷ USD và 
gần 30.700 tỷ đồng Việt Nam trên nhiều lĩnh 
vực. 

Thùy Trang // http://daidoanket.vn.- 
2019 (ngày 22 tháng 9) 

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

PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC DỰ KHÁNH THÀNH 
NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 

rong chuyến công tác tại Bình Thuận, 

sáng 21/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó 

Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Trương Hòa Bình đến dự lễ khánh thành 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 thuộc Trung 

tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là dự án cấp 

bách, nằm trong Quy hoạch Phát triển điện 

lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 

năm 2030 (Tổng sơ đồ quy hoạch điện 7) 

của Chính phủ. 

Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm 

chủ đầu tư; Tổng Công ty Phát điện 3/Ban 

QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân là tư vấn quản lý 

dự án. Tổ hợp nhà thầu DOOSAN (Hàn 

Quốc)-Mitsubishi Corporation (Nhật Bản)-

Công ty Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2)-

PACIFIC thực hiện dự án. 

Với tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có tổng công 

suất 1.200 MW, gồm 2 tổ máy (2 x 600 MW), 

là nhà máy nhiệt điện than sử dụng công 

nghệ ngưng hơi truyền thống với thông số 

hơi siêu tới hạn, đốt than nhập khẩu. Đây là 

loại công nghệ hiện đại có công suất, hiệu 

T 
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suất cao, chi phí hợp lý và bảo đảm bảo yêu 

cầu về bảo vệ môi trường đã được áp dụng 

nhiều trên thế giới.  

Nhà máy sẽ được đấu nối với hệ thống điện 

quốc gia thông qua lưới điện đồng bộ 500 

kV, với sản lượng điện sản xuất bình quân 

hằng năm khoảng 7,2 tỷ kWh, phục vụ cung 

cấp điện chủ yếu cho phụ tải khu vực phía 

nam, góp phần quan trọng cho việc vận 

hành kinh tế hệ thống điện quốc gia, nhất là 

vào mùa khô hàng năm. 

 
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình 

cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà 

máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.  

 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại 

buổi lễ. Ảnh: VGP/Thế Phong 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường 

trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh Đảng và 

Nhà nước luôn quan tâm, coi trọng phát triển 

các ngành năng lượng, đặc biệt là ngành 

điện với mục tiêu phát triển điện luôn phải đi 

trước một bước để đáp ứng yêu càu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triến kinh tế -

xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng quốc 

gia. 

Những năm qua, Chính phủ đã có nhiều 

chính sách khuyến khích, thu hút vốn đầu tư 

ngoài Nhà nước cho ngành điện. Cùng với 

sự nỗ lực của các ngành, các cấp, nhất là 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam với vai trò trụ 

cột, đến nay hệ thống điện quốc gia bảo đảm 

cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển 

với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao. 

Tổng công suất nguồn điện của Việt Nam 

hiện nay đã đạt trên 53.000 MW (đứng thứ 

2 Đông Nam Á, sau Indonesia và xếp hạng 

31 thế giới). Trong 15 năm qua, chúng ta đã 

đưa vào vận hành trên 40 nhà máy điện với 

tống công suất trên 20.000 MW. Nhiều dự 

án đã đáp ứng tiến độ, chất lượng, đem lại 

lợi ích kinh tế to lớn, phục vụ phát triển kinh 

tế-xã hội của đất nước, trong đó có đóng góp 

quan trọng của các dự án điện tại tỉnh Bình 

Thuận với sản lượng thiết kế khoảng 30,6 tỷ 

kWh/năm. 

 

“Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là dự 

án trọng điểm, cấp bách có quy mô công 

suất 1.200 MW, nhằm bổ sung nguồn cung 

ứng điện cho đất nước trước năm 2020. Tôi 

rất vui mừng khi nghe báo cáo Nhà máy gồm 

2 tổ máy, sử dụng công nghệ hiện đại, có tỷ 

lệ nội địa hóa cao (26%) và được đánh giá 

là một trong các nhà máy nhiệt điện có chất 

lượng hàng đầu tại Việt Nam, đáp ứng tốt 

các yêu cầu về bảo vệ môi trường”, Phó Thủ 

tướng phát biểu. 

Dự án đưa vào vận hành có thể cung ứng 

sản lượng điện rất lớn cho hệ thống điện 

quốc gia (trên 7 tỷ kWh), góp phần quan 

trọng bảo đảm cung ứng điện, nhất là trong 

bối cảnh khó khăn khi nhiều dự án nguồn 

điện lớn khác bị chậm tiến độ, thậm chí có 

những dự án rất khó khăn, vướng mắc, 

chưa có giải pháp hữu hiệu tháo gỡ. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là một trong 

những công trình tạo tiền đề xây dựng Bình 

Thuận thành trung tâm năng lượng mang 

tầm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng trong 

phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Thuận 

nói riêng, khu vực phía nam và cả nước nói 

chung và đây cũng là sự kiện thêm một mốc 
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son lịch sử về hợp tác giữa Chính phủ, nhân 

dân các nước Hàn Quốc, Nhật Bản với Việt 

Nam. Dự án hoàn thành và Nhà máy được 

đưa vào vận hành là kết quả nỗ lực vượt bậc 

của chủ đầu tư, tổng thầu, tư vấn giám sát, 

tư vấn quản lý dự án và các đơn vị liên quan. 

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu 

dương Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng 

Công ty Phát điện 3, Ban Quản lý dự án 

Nhiệt điện Vĩnh Tân, Công ty cổ phần Tư 

vấn Xây dựng điện 3 và Tổng thầu EPC đã 

tích cực triển khai dự án bảo đảm tiến độ, 

đưa công trình vào hoạt động sớm hơn tiến 

độ gần 3 tháng. 

Phó Thủ tướng biểu dương Đảng bộ, các 

cấp chính quyền tỉnh Bình Thuận và đồng 

bào trong khu vực dự án đã hỗ trợ, tạo điều 

kiện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển 

khai xây dựng và đưa dự án về đích sớm 

hơn kế hoạch. 

Phó Thủ tướng gửi lời cảm ơn Chính phủ 

Hàn Quốc, Chính phủ Nhật Bản và các tổ 

chức tín dụng quốc tế đã cung cấp nguồn tín 

dụng ưu đãi cho các dự án điện ở Việt Nam. 

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, quản 

lý, vận hành an toàn, tin cậy để góp phần 

bảo đảm cung ứng điện cho đất nước, tuyệt 

đối không được để xảy ra ra các vấn đề ô 

nhiễm môi truờng trong quá trình vận hành 

nhà máy. Đề nghị chính quyền địa phương 

và người dân quanh vùng Dự án tăng cường 

giám sát về an toàn lao động, vệ sinh môi 

trường. 

Cũng trong sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng 

Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình 

đã đến khảo sát thực tế Cảng quốc tế Vĩnh 

Tân thuộc địa bàn xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây là cảng thuộc 

nhóm cảng biển số 4 Nam Trung Bộ do 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Vĩnh Tân làm 

chủ đầu tư.  

Cảng quốc tế Vĩnh Tân là cửa ngõ quan 

trọng tiếp chuyển hàng hóa trong nước và 

xuất nhập khẩu hàng hóa từ khu vực Tây 

Nguyên, duyên Hải Nam Trung Bộ và các 

nước Campuchia, Lào đến Cảng quốc tế 

Vĩnh Tân đi các nước Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Nhật, Mỹ,.. và ngược lại. 

 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương 

Hòa Bình đến khảo sát thực tế Cảng quốc tế 

Vĩnh Tân. Ảnh: VGP/Thế Phong 

Cảng được đầu tư xây dựng trên phạm vi 

diện tích hơn 140 ha, với tổng vốn đầu tư 

khoảng 2.300 tỷ đồng có hạ tầng hiện đại, 

đồng bộ với hệ thống các bãi chứa hàng rời, 

bãi hàng tổng hợp, bãi hàng container, kho 

silo… . Công suất khai thác của Cảng quốc 

tế Vĩnh Tân lên tới 8 triệu tấn/năm. 

 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến thăm một 

số gia đình chính sách tại huyện Bắc Bình, Bình 

Thuận. Ảnh: VGP/Thế Phong 

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực 

Trương Hòa Bình đã đến thăm gia đình bà 

Nguyễn Thị Ỏn, mẹ liệt sĩ Ngô Văn Thành 

(thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình) và gia 

đình ông Đinh Hữu Nghề (xã Hồng Thái, 

huyện Bắc Bình). 

Thế Phong // http://baochinhphu.vn.- 

2019 (ngày 21 tháng 9) 
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THÁO GỠ "ĐIỂM NGHẼN" PHÁT TRIỂN MẠNH KINH TẾ BIỂN 
Ở BÌNH THUẬN 

ác tuyến QL28B, QL55 sớm được 

đầu tư nâng cấp cùng với các tuyến 

đường hành lang kết nối tạo đà phát 

triển kinh tế biển. 

Sáng 22/9, tại TP Phan Thiết đã diễn ra 

"Hội nghị xúc tiến tỉnh Bình Thuận năm 

2020". Phó Thủ tướng thường trực Trương 

Hòa Bình cùng lãnh đạo các Bộ, ngành 

Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và 

một số tỉnh, thành phố phía Nam, Hiệp hội, 

Doanh nghiệp, Tập đoàn trong và ngoài 

nước đến tham dự. 

 
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình 

chứng kiến lễ kí ghi nhớ đầu tư giữa lãnh đạo 

tỉnh Bình Thuận và các nhà đầu tư trong và ngoài 

nước 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Phó Thủ 

tướng thường trực Trương Hòa Bình cho 

rằng sau Hội nghị xúc tiến đầu tư 2017 tỉnh 

Bình Thuận đã thu hút nhiều dự án đầu tư 

phát huy được hiệu quả. Thay mặt Chính 

phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu 

dương và đánh giá cao những kết quả đạt 

được của Đảng bộ, chính quyền và nhân 

dân tỉnh Bình Thuận trong những năm qua. 

Tuy nhiên tỉnh vẫn chưa khai thác hết tiềm 

năng trên lĩnh vực du lịch, công nghiệp, dịch 

vụ, điện gió, điện mặt trời. 

Cũng theo Phó Thủ tướng Trương Hòa 

Bình tỉnh cần gắn kết giữa quy hoạch phát 

triển du lịch và phát triển đô thị biển, hạ tầng 

đô thị kết hợp du lịch. Quan tâm kêu gọi các 

doanh nghiệp chiến lược đầu tư vào hạ tầng 

du lịch tạo bước đột phá, nhất là các dự án 

ven biển mà hạt nhân là tổ hợp du lịch 

thương mại bất động sản để tạo hành lang 

phát triển du lịch xứng tầm. 

Quản lý cho thật tốt quy hoạch chuỗi đô 

thị ven biển theo mô hình sạch, xanh, đô thị 

văn minh cần cơ cấu tổ chức lại. Trong khi 

nguồn lực Nhà nước còn hạn chế tỉnh phải 

đẩy mạnh các nguồn xã hội hoá, nguồn vốn 

đầu tư nước ngoài (FDI) đầu tư hệ thống hạ 

tầng không chờ vào nguồn ngân sách Trung 

ương. Tăng cường đẩy mạnh khoa học công 

nghệ trong lĩnh vực năng lượng sạch, nông 

nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân 

lực thu hút các chuyên gia giỏi trong nước 

và nước ngoài. 

Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần chống lợi 

ích nhóm trong việc phát triển kinh tế, xã hội, 

đất sạch phải đấu thầu, đấu giá, bồi thường 

hỗ trợ cho người dân đúng quy định tránh 

khiếu nại, tố cáo. Tỉnh cần khai thác các tiềm 

năng kinh tế biển về nắng, gió sớm trở thành 

trung tâm lớn về năng lượng của cả nước. 

Tập trung phát triển năng lượng tái tạo điện 

gió, mặt trời.  

Đối với các kiến nghị của địa phương Phó 

thủ tướng ghi nhận và giải quyết các dự án 

trọng điểm tạo điều kiện cho địa phương, đối 

với các dự án còn nhiều vướng mắc cần 

phải có thời gian tháo gỡ. Đối với việc nâng 

cấp mở rộng các tuyến QL28B, QL55 trước 

mắt sẽ tập trung nâng cấp và sau đó sẽ xem 

xét bổ sung nguồn vốn để mở rộng. 

“Hiện nay tỉnh Bình Thuận đã có hệ thống 

hạ tầng giao thông tương đối đường bộ cùng 

với tuyến đường sắt các tuyến đường ven 

biển. Sắp tới đây sẽ triển khai các tuyến cao 

tốc đi ngang qua, sân bay Phan Thiết sẽ 

được triển khai, tạo động lực cho các ngành 

C 
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kinh tế phát triển các thế mạnh về du lịch, 

nghỉ dưỡng, năng lượng. 

Trước đó ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: Sau Hội 

nghị xúc tiến 2017, tỉnh Bình Thuận đã đạt 

được nhiều kết quả tích cực thu hút nhiều 

nguồn vốn đầu tư thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế. Các dự án đầu tư được triển khai đã góp 

phần cải thiện đời sống tạo thêm việc làm 

cho người dân. Tăng trưởng GRDP bình 

quân đầu người năm 2018 đạt 2.251 USD, 

tăng 13,75% so với năm 2017. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục phát 

triển ổn định, đạt kết quả cao hơn so với 

cùng kỳ năm trước, GRDP tăng 8,46%,. 

Tổng thu từ khách du lịch đạt 12.864 tỷ 

đồng, tăng 18,98% so với năm 2017, cho 

thấy tốc độ tăng trưởng du lịch rất tốt. Bình 

Thuận đang hội tụ rất nhiều điều kiện để thu 

hút nguồn vốn đầu tư kinh doanh thuận lợi 

và thành công.  

Đặc biệt là những bước đột phá về cơ sở 

hạ tầng như cảng quốc tế Vĩnh Tân đã đưa 

vào hoạt động. Thời gian tới có thêm các 

tuyến cao tốc được triển khai như: Cam Lâm 

- Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan 

Thiết - Dầu Giây, sân bay Phan Thiết. 

 

Một đoạn đường ven biển qua tỉnh Bình Thuận 

“Các dự án giao thông trọng điểm sau khi 

hoàn thành sẽ tạo bước đột phá trong hạ 

tầng và trở thành cửa ngõ giao thông kết nối 

khu vực Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Nam 

Trung bộ… góp phần cải thiện đáng kể hệ 

thống logistics, du lịch, nông nghiệp, công 

nghiệp tạo động lực mới phát triển kinh tế xã 

hội. Với các thế mạnh chúng tôi hy vọng các 

nhà đầu tư đẩy mạnh đầu tư vào các dự án 

tỉnh đang mời gọi. Chúng tôi cam kết đồng 

hành với cộng đồng doanh nghiệp trong và 

ngoài nước để các dự án được thực hiện 

đúng theo quyết định được phê duyệt”, ông 

Nguyễn Ngọc Hai khẳng định. 

Ông Phan Lê Hoàng, Chủ tịch HĐQT 

Công ty CP Cảng quốc tế Vĩnh Tân cho biết: 

Sau khi cảng Vĩnh Tân đi vào hoạt động đã 

đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa 

tổng hợp trong khu vực nhưng hệ thống giao 

thông chưa thuận lợi. “Đây là cảng nước sâu 

rất quan trọng góp phần giảm giá thành các 

sản phẩm xuất nhập khẩu khu vực Nam 

Trung bộ. Để phát huy việc phát triển dịch vụ 

logistics cần sớm đầu tư mở rộng QL28B kết 

nối các tỉnh Tây Nguyên và QL55 để rút 

ngắn thời gian lưu thông đến các tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu các tỉnh lân cận”, ông Hoàng đề 

xuất. 

Trong chuyến công tác tại Bình Thuận, 

sáng 21/9, Phó Thủ tướng thường trực 

Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác Chính 

phủ đã đến dự lễ khánh thành Nhà máy 

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 thuộc Trung tâm Điện 

lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận) và làm việc với tỉnh 

về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội tại địa 

phương. 

 

Vĩnh Phú // 

https://www.baogiaothong.vn.- 2019 

(ngày 22 tháng 9) 
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

ÁO DÀI TRẮNG TẶNG NỮ SINH NGHÈO 

a năm qua, hễ khai giảng năm học 
mới là chị em ở phường Phú Trinh, 
TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận lại tìm 

đến các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn.  

Chị Nguyễn Thị Bích Huệ, Chủ tịch Hội 
LHPN phường Phú Trinh, cho biết lúc trước, 
khi con gái vào THPT phải mặc áo dài đến 
trường. Thời điểm đó, gia đình rất chật vật 
nên chị đành bảo con mặc tạm áo dài "bính" 
của người chị họ. Sau đó, chị lại tình cờ biết 
hoàn cảnh của một nữ sinh khác, vì gia đình 
quá khó khăn nên trong 3 năm học THPT 
toàn mặc áo dài cũ của người khác, chưa 
từng có cho riêng mình một chiếc áo dài 
trắng. Từ trăn trở muốn làm một điều gì đó 
cho các nữ sinh nghèo, chị nảy sinh ý tưởng 
về mô hình "Áo trắng nữ sinh đến trường", 
thông qua đó vận động các mạnh thường 
quân tặng áo dài trắng cho các nữ sinh có 
hoàn cảnh khó khăn. 

 

Một nữ sinh nghèo vừa được Hội LHPN phường 
Phú Trinh tặng áo dài trắng cho năm học mới 

Chị Phạm Thị Cúc, Chi hội trưởng phụ nữ 
khu phố 3, phường Phú Trinh, đã cụ thể ý 
tưởng mô hình này bằng hành động thiết 
thực, vì chị cũng từng chứng kiến cảnh 
nhiều gia đình quá khó khăn mà không sắm 
nổi bộ áo dài trắng cho con vào năm học 
mới. Nhận thực hiện mô hình "Áo trắng nữ 
sinh đến trường" tại khu phố mình ở, cũng là 

lúc chị Cúc thường xuyên chạy ngược chạy 
xuôi vận động các mạnh thường quân, tỉ tê 
người thân, quyên góp từ bạn bè để góp tiền 
mua vải. Chu đáo hơn, chị nghĩ khi nhận vải 
các em vẫn sẽ khó khăn khi không có tiền để 
trả công may, chị lại tiếp tục vừa vận động 
vừa đóng góp tiền của mình để hỗ trợ tiền 
công may áo dài. 

Tấm lòng của chị Cúc nhận được sự đồng 
cảm của chủ tiệm may trên địa bàn. Người 
thợ này tình nguyện nhận may áo dài cho 
các nữ sinh với chỉ một nửa tiền công. Cùng 
nhiều chị em khác, người góp công, người 
góp của, cứ thế hơn 3 năm qua, riêng Chi 
hội phụ nữ khu phố 3 đã tặng hơn 50 bộ áo 
dài trắng cho các nữ sinh nghèo trên địa 
bàn. Nữ sinh Tăng Lê Uyên Nhi, học sinh 
Trường THPT Trần Hưng Đạo (TP Phan 
Thiết), cho biết hoàn cảnh gia đình rất khó 
khăn, nhất là khi ba em bị tai nạn giao thông 
cách đây 1 năm thì gia cảnh càng khốn khó, 
nếu không có áo dài trắng được tặng, chắc 
em phải xin đồ cũ để mặc. 

Từ ý nghĩa của việc làm nghĩa tình này, 
hiện mô hình "Áo trắng nữ sinh đến trường" 
đã được nhân rộng tại nhiều địa bàn khác 
của TP Phan Thiết. Trong năm học mới này, 
có thêm nhiều nữ sinh nghèo ở TP Phan 
Thiết đến trường trong chiếc áo dài trắng 
mới được tặng. 

Bà Ngô Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN TP 
Phan Thiết, đánh giá mô hình "Áo trắng nữ 
sinh đến trường" của Hội LHPN phường Phú 
Trinh có ý nghĩa rất thiết thực, ngoài giá trị 
vật chất còn mang ý nghĩa tinh thần, động 
viên các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ 
lực vượt khó đến trường. Mô hình này đã 
được UBND TP Phan Thiết, Hội LHPN TP 
Phan Thiết khen thưởng vì sức lan tỏa của 
một việc làm thơm thảo. 

Thương Hoài  
Người lao động.- 2019.- Số 8377 

(ngày 9 tháng 9) .- Tr.7 

B 
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CÂU CHUYỆN DÀI VỀ NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - KỲ 1: 
TIẾN SĨ BÊN TÂY VỀ TA LÀM NƯỚC MẮM 

àm thế nào để bảo vệ nước mắm 
truyền thống,“quốc hồn quốc tuý” của 
lịch sử, văn hóa, đời sống hàng ngày 

của người dân Việt Nam? Câu hỏi ấy đã âm 
ỉ cháy trong huyết quản của một chàng trai 
trẻ xuất thân từ làng chài Phan Thiết mang 
tên Trần Ngọc Dũng suốt 30 năm qua. 

 
Anh Trần Ngọc Dũng giới thiệu sản phẩm "nước 
mắm Tĩn" cho du khách khi tham quan Bảo tàng 
nước mắm 

Anh Dũng cho biết, là thủ khoa đầu vào 
Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM năm 1993, 
nhận được học bổng toàn phần AusAid du 
học tại Úc, lấy bằng thạc sĨ Marketing trường 
Lille tại Pháp rồi về Việt Nam mở công ty 
chuyên nghiên cứu về thị trường. Công cuộc 
kinh doanh đang thuận lợi, năm 2012 anh 
bán công ty cho một doanh nghiệp Nhật, 
sang Pháp tiếp tục việc học và bảo vệ thành 
công luận án tiến sĩ về Nghiên cứu tâm lý 
khách hàng. 

Giữa năm 2016, một mình về Phan Thiết 
mua mảnh đất giữa làng chài Phú Hài ngay 
cửa ngõ Mũi Né và xin cấp phép xây bảo 
tàng nước mắm. "Hoài nghi là thứ tôi có 
nhiều nhất khi khởi nghiệp lần thứ hai. Địa 
phương cũng không tin bảo tàng sẽ hút 
khách ở nơi du lịch chưa phát triển, không 
có sân bay hay cao tốc kết nối. Bạn bè cũng 
lắc đầu khi mình gọi đầu tư vì ngại phiêu lưu 
cho một dự án văn hóa", anh Dũng nhớ lại. 

Trong ký ức của anh, thời hoàng kim của 
nước mắm Phan Thiết là tấp nập những 

chuyến hàng ra Bắc vào Nam. Cầu cống, 
đường sá đều được xây bằng tiền của “hàm 
hộ” - tiếng địa phương gọi người giàu lên từ 
nước mắm. Thế nhưng, chưa đầy nửa thế 
kỷ sau khi đất nước thống nhất, vị thế lẫn 
danh tiếng của nơi từng là thủ phủ nước 
mắm hàng trăm năm mai một dần khi cuộc 
đối đầu với nước chấm công nghiệp “gặm 
nhấm” dần sức phản kháng của những gia 
đình theo nghề lâu năm. 

Nỗi lo mất trắng thương hiệu nước mắm 
trăm năm thành động lực thôi thúc anh Dũng 
chuyển nhượng công ty nghiên cứu thị 
trường để về quê khởi nghiệp. Trong những 
năm cuối điều hành theo thỏa thuận chuyển 
nhượng với đối tác Nhật Bản, anh đã dành 
nhiều thời gian trải nghiệm cách làm sản 
phẩm văn hóa ở nước ngoài. Anh đúc kết, 
"nước mắm giống rượu vang Pháp, rượu 
vang Úc, kem Ý... ở chỗ luôn có cạnh tranh 
giữa truyền thống và hiện đại". Bài học thành 
công là phải truyền tải được câu chuyện đặc 
sắc về vùng đất, nguyên liệu, tổ nghề, công 
thức xưa và những mảnh ghép lịch sử để tạo 
hệ sinh thái văn hóa mang lại giá trị chiều 
sâu cho thương hiệu. 

 
Du khách trải nghiệm kĩ nghệ ủ chượp xưa trong 
nhà thùng cổ Bảo tàng 

Anh đầu tư xây sân khấu nước bốn tầng 
có hệ thống phun nước 3D với hàng nghìn 
bóng đèn tạo hiệu ứng ánh sáng cho bộ 
xương Cá Ông khổng lồ, đồi cát bay, thuyền 
thúng... Anh thuê biên đạo chuyên nghiệp 

L 
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dàn dựng, tập cùng 50 diễn viên người Kinh, 
Chăm địa phương gần một năm. Mỗi tuần 
sân khấu sáng đèn bốn lần, anh bù lỗ vài 
trăm triệu để chạy chương trình cho diễn 
viên quen sân khấu và khảo sát ý kiến khán 
giả. 

Song song với hệ sinh thái làng chài bao 
gồm nhà hát nghệ thuật và bảo tàng nước 
mắm, Dũng tái sinh thương hiệu "nước mắm 
Tĩn" đã bị quên lãng hơn 50 năm qua, chỉ 
còn trong ký ức của những bậc trưởng niên 
ngày xưa. Đây là thương hiệu lịch sử của 
Phan Thiết đánh dấu bước chuyển từ kỹ 
nghệ ủ chượp nhỏ lẻ của người Chăm sang 
sản xuất lượng lớn trong thùng lều gỗ. Nước 
mắm nguyên chất, ủ chượp theo kĩ nghệ 
xưa trong nhà thùng cổ được anh cho vào 
đựng trong tĩn gốm, bện dây thừng như cách 
làm của người Phan Thiết 300 năm trước 
đây. 

Sau hai năm đầu chật vật, dự án của 
Dũng bắt đầu thu được quả ngọt khi khách 
đến đều đặn, ngày cao điểm có vài nghìn 
người đến bảo tàng. Các không gian tương 
tác khắc họa quá trình phát triển và văn hóa 
đặc trưng của Phan Thiết như nghề làm 
muối, đánh cá, nhà hàm hộ, phố cổ, quy 
trình làm nước mắm trong nhà thùng xưa, 
khu tưởng nhớ tổ nghề nước mắm... cũng 
chỉn chu sau mỗi đợt nâng cấp. Đội ngũ 
nhân sự đã thuần thục hơn, phát triển được 

các nhân sự chủ chốt địa phương và quan 
trọng hơn cả là gần một trăm con người nay 
đã nhận thức được sứ mệnh của dự án nên 
rất cố gắng. 

Theo tính toán của anh Dũng, vài năm tới 
khi cao tốc Phan Thiết hoàn thành kéo lượng 
khách du lịch đổ về đây thì nguồn thu có thể 
tăng trưởng hai chữ số. Riêng nước mắm 
Tĩn, với những phản hồi và sự yêu thích ấn 
tượng khi nghiên cứu trên những khách 
hàng đã mua, anh kỳ vọng sẽ gấp 5-7 lần 
hiện tại và sẽ nhanh chóng tăng thị phần khi 
mở rộng kênh phân phối đến siêu thị, cửa 
hàng miễn thuế tại sân bay và xuất khẩu.  

“Đây là dự án cuối cùng và để đời trên 
quê hương Phan Thiết, nên từ đầu tôi không 
quan tâm nhiều đến chỉ số tài chính. Tôi xác 
định đầu tư vào "hệ sinh thái" nước mắm với 
bảo tàng, nhà hát, tĩn gốm... là canh bạc tất 
tay, lâu dài và sẵn sàng chấp nhận thất bại 
khó khăn từ lúc về Phan Thiết. Những con 
số này mang ý nghĩa hơn hết là chứng minh 
tính bền vững của mô hình khôi phục 
thương hiệu xưa anh đang theo đuổi và là 
tham chiếu cho những dự án tương tự sau 
này của các doanh nhân tâm huyết", anh 
Dũng chia sẻ. 

Vinh Cường // 
http://www.baodulich.net.vn.- 2019  

(ngày 30 tháng 8) 

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

CÂU CHUYỆN DÀI VỀ NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - KỲ 2: 
KỲ THÚ THĂM BẢO TÀNG NƯỚC MẮM LÀNG CHÀI XƯA 

ến Mũi Né, nhớ ghé Làng Chài 
Xưa” - lời mời tha thiết ấy ẩn chứa 
biết bao tâm huyết, sức lực, hoài 

bão của anh Trần Ngọc Dũng. Những ngày 
Hè rực nắng, bước vào Làng Chài Xưa, du 
khách sẽ được sống trong không gian 300 
năm của làng chài Khánh Thiện (tức Mũi 
Né), tìm hiểu thông tin về những ông tổ nghề 
hàm hộ nước mắm trong phố cổ Phan Thiết. 
Ở đây, bạn có thể tập làm nước mắm, nếm 
thử giọt nước mắm Tĩn có một không hai, 
gánh và cào muối trên đồng, để hiểu nỗi cơ 
cực của người làm nên vị mặn mòi vi diệu, 

sự kết hợp đầy thăng hoa của cá và muối 
trong từng thùng chượp… 

 
Không gian trưng bày Làng Chài Xưa 

“Đ 
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Thiết kế Làng Chài Xưa vừa thân thuộc, 
xưa cũ, lại vừa hiện đại. Khu vực lịch sử 
được thiết kế như một rạp chiếu phim. Ở 
đây, câu chuyện về lịch sử hình thành, phát 
triển của nghề làm nước mắm được kể với 
những hình ảnh nên thơ, giàu tư liệu quý giá. 
Những chiếc ghe cổ bên dòng sông Cà Ty 
sẽ dẫn bạn đến một bảo tàng có một không 
hai trên thế giới, ở đó chỉ kể về một “nhân 
vật chính”, đó là nước mắm. 

Một ngôi làng trên cát trắng hiện ra như 
một phép màu, ở đó có hình ảnh người vợ 
ngày ngày đan lưới, người chồng ra khơi bắt 
cá, một tiệm băng đĩa cất giữ những bản 
nhạc xưa đầy hoài niệm… Căn nhà của một 
hàm hộ - tức là đại gia trong ngành nước 
mắm cũng được tái hiện với hình ảnh của 
những tên tuổi đầu tiên khai sinh ra hương 
vị nước mắm Phan Thiết. 

Bảo tàng nước mắm đầu tiên của Trần 
Ngọc Dũng xác tín một điều, Phan Thiết mới 
chính là cái nôi của nước mắm Việt Nam 
chứ không phải là Phú Quốc như nhiều 
người lầm tưởng. Ở đây còn có một hàm hộ 
đã bỏ tiền túi làm con đường nối từ Phan 
Thiết ra Mũi Né, và được vua ban tặng bốn 
chữ “Hào nghĩa khả gia”. Tấm sắc phong 
của vua Đồng Khánh và vua Khải Định cho 
làng biển Bình Thuận vẫn được cất giữ 
nguyên vẹn. 

Chia sẻ về lý do dày công tạo dựng một 
bảo tàng sống giữa cái nôi của nghề mắm, 
anh Dũng tỏ ra đầy hứng khởi, “khi sang Ý, 
Pháp, nghiên cứu về rượu vang, tôi phát 
hiện ra rượu vang truyền thống cũng phải 
đối đầu quyết liệt với rượu vang công 
nghiệp. Nếu không được giáo dục và 
thưởng thức từ nhỏ, bạn sẽ không thể phân 
biệt rượu vang nào ngon, vì sao có loại đắt 
tiền đến thế, vì sao có loại rẻ tiền? Uống loại 
nào cũng thế thôi”. 

“Trong lịch sử nghề nước mắm, đã từng 
có giai đoạn có hàm hộ mua nước mắm rin 
rồi pha ra bán lấy lời cao hơn. Cách làm ăn 
gian dối này đã bị nghiệp đoàn nước mắm 
Phan Thiết tẩy chay, khiến doanh nghiệp đó 
bị phá sản luôn. Người Việt cũng vậy, bị mất 
gu nước mắm truyền thống vì ăn nước mắm 
công nghiệp quen rồi. Nước mắm truyền 
thống đầu vị ra sao, hậu vị thế nào, phải giáo 

dục lại cho lớp trẻ ăn biết thưởng thức cái 
hay, cái đẹp, cái tinh tuý của nước mắm 
truyền thống, từ đó mới hình thành cái gu”. 

 
Các hàm hộ nước mắm Phan Thiết 

Đối với anh Dũng, không có cách giáo dục 
nào tốt hơn là bằng trực quan sinh động. 
Bảo tàng về nước mắm là trường học tốt 
nhất, đó là tất cả ước mơ của đời anh, một 
đứa con của làng chài. Chọn Mũi Né làm bảo 
tàng, vì ở đây mỗi năm đón 5 triệu khách đến 
cái nôi của nước mắm, ăn món ngon làng 
chài xưa, mua nước mắm về làm quà. Con 
đường giáo dục thông qua sứ giả du lịch là 
cách truyền miệng tốt nhất, ít tốn kém nhất. 
Với số vốn 100 tỷ đồng ban đầu, nếu đầu tư 
quảng cáo thì chỉ trong vòng hai tháng là hết 
sạch vốn, làm sao “đấu” lại với các đại gia 
nước chấm công nghiệp quảng cáo theo 
kiểu dội bom? 

“Mình đầu tư cho giáo dục, cho bảo tàng, 
cho văn hóa, thì nó còn mãi, nó lâu bền, và 
có ý nghĩa hơn nhiều. Đó mới chính là mục 
đích của đời tôi. Chứ tôi không phải là người 
đi bán nước mắm đơn thuần. Xa hơn nữa, 
tôi hy vọng bảo tàng của mình sẽ đóng góp 
một phần nho nhỏ cùng với những nỗ lực 
của biết bao người trong giáo dục gu truyền 
thống, khiến cho tỷ lệ áp đảo của nước chấm 
công nghiệp với nước mắm truyền thống 
hiện nay là 80/20% sẽ dần dần trở lại 
50/50% là thành công rồi”, anh Dũng tâm sự. 
Muốn tạo dựng bảo tàng, trước tiên phải tạo 
ra hệ sinh thái Làng Chài, có nhà hát diễn 
show làng chài, phục dựng lại câu chuyện 
đời sống, văn hóa, tín ngưỡng của ngư dân 
từ thủa hồng hoang, khi dấu chân người 
Chăm đầu tiên đặt lên mảnh đất này. Người 
Chăm Phan Thiết ủ chượp trong bình gốm, 
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khi sáp nhập Chăm Pa với Đại Việt, người 
Kinh theo chân Chúa Nguyễn vào Phan 
Thiết đã học hỏi người Chăm và nâng kỹ 
thuật làm nước mắm lên một bước mới, biến 
nó thành một ngành thương mại quan trọng 
với sự xuất hiện của tĩn gốm. Cá được ủ 
chượp trong thùng gỗ cho chín rục hơn, 
chậm hơn. Con cá rục sẽ thơm, ngon hơn 
nhiều. 

Lịch sử nước mắm đã có từ 300 năm tại 
đây, ông tổ nghề Trần Gia Hòa - người được 
vua ban tước quan bát phẩm do có công 
khai sinh nghề nước mắm Việt Nam. Những 
tĩn gốm nước mắm đậy kín bằng vôi, dán 
nhãn vuông, được chở bằng ghe bầu từ 
sông Cà Ty đi khắp lục tỉnh Nam Kỳ, ra tới 
miền Trung, miền Bắc và chiếm thị phần lớn 
nhất Việt Nam thời bấy giờ. Sau hàng trăm 
năm giao thoa, người Chăm và người Việt ở 
Nam Trung Bộ có nét tương đồng văn hóa, 
tín ngưỡng, đó là thờ cá voi và chuộng nước 
mắm. 

Khó khăn nhất với anh là tạo dựng 14 
không gian tái hiện làng chài xưa từ thời 
Chăm Pa, thời vua Nguyễn, thời Pháp và 
những thập niên 40-50-60-70 và tìm kiếm 

nguồn tư liệu quý giá đã bị lưu lạc khắp thế 
giới về nghề nước mắm. “Đời nước mắm 
cũng thăng trầm lắm. Khi nước mắm Phan 
Thiết phát triển rầm rộ, cả Phan Thiết được 
xây dựng bằng tiền của các hàm hộ nước 
mắm hết. Thủ phủ nước mắm phát triển 
thịnh vượng. Nhưng sau 1975, lịch sử nghề 
nước mắm gần như bị đứt gãy. Tôi phải kết 
nối tất cả anh em vì tư liệu, hiện vật họ có, 
lặn lội sang nước ngoài tìm gặp từng hàm 
hộ, may mắn gặp được ông chủ tịch nghiệp 
đoàn nước mắm để xin từng mảnh giấy in. 
Phải chăng chính sự đứt gãy này đã khiến 
cho nước mắm công nghiệp lên ngôi?”, anh 
Dũng tâm sự. 

Sau đúng 3 năm kể từ ngày UBND tỉnh 
Bình Thuận duyệt chủ trương đầu tư Bảo 
tàng nước mắm, sau một thời gian xây 
dựng, hoàn thiện, được thẩm định, góp ý, 
đến ngày 7/8/2019, Làng Chài Xưa đã nhận 
giấy phép “Bảo tàng nước mắm” và chính 
thức là Bảo tàng nước mắm đầu tiên được 
cấp phép và công nhận. 

Vinh Cường // http://baodulich.net.vn.- 
2019 (ngày 7 tháng 9) 

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

CÂU CHUYỆN DÀI VỀ NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - KỲ 3: 
NHÀ HÁT “HUYỀN THOẠI LÀNG CHÀI” 

ới dải bờ biển dài 192km, lâu nay 
Bình Thuận - tỉnh cực Nam Trung bộ 
với thành phố nước mắm Phan Thiết, 

cách Tp. Hồ Chí Minh 200km về phía Bắc, 
vẫn tự hào là "vương quốc resort" của cả 
nước. Ngoài cát vàng biển xanh và nhiều 
loại hải sản tươi ngon từ ngư trường rộng 
lớn, Bình Thuận còn có những điểm nhấn 
tham quan đáng kể như Tháp nước kiến trúc 
đẹp cao 32m do Hoàng thân Lào 
Xuvanuvông thiết kế; Bộ xương cá voi dài 
22m trưng bày ở dinh Vạn Thủy Tú; Ngọn 
hải đăng Kê Gà bằng đá cao 100m; Tượng 
Phật nằm dài 49m trên núi Tà Cú soi bóng 
xuống biển Hàm Thuận Nam; Bãi đá Cổ 
Thạch nhiều hình hài màu sắc; là tỉnh 
có  hơn 3 vạn hecta thanh long, hơn 100 lễ 
hội văn hóa dân gian... 

 
Nhà hát Huyền thoại Làng Chài (Fishermen 
Show) ra đời chỉ để phục vụ một vở diễn duy 
nhất, mỗi tuần sân khấu sáng đèn bốn lần 

Tuy nhiên, khoảng 5 triệu du khách đến 
Bình Thuận mỗi năm, đêm về hầu như 
không có gì giải trí đáng kể, cho tới khi nhà 
hát Huyền thoại Làng Chài (Fishermen 

V 
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Show) ra đời. Không khỏi bất ngờ khi được 
biết đây là nhà hát đầu tiên tại Việt Nam 
được xây dựng chỉ để phục vụ một vở diễn 
duy nhất, mỗi tuần sân khấu sáng đèn bốn 
lần. 

Với Fishermen Show, Lễ hội truyền thống 
Nghinh Ông Nam Hải của vạn chài Thủy Tú 
đã được sân khấu hóa đầy ấn tượng. Nội 
dung show diễn đề cao sự cần cù hăng say 
lao động, dũng cảm đối mặt với phong ba 
bão táp của những người dân chài bền bỉ 
chinh phục biển cả, tình yêu đôi lứa mãnh 
liệt, vẻ đẹp giản dị của nền văn hóa đa sắc 
tộc, và nỗi khát khao mưu cầu hạnh phúc 
của ngư dân. Để khán giả tiện theo dõi, dưới 
chân sân khấu có phụ đề bằng các thứ tiếng 
Anh, tiếng Nga, tiếng Trung. 

Sự hấp dẫn, cuốn hút của Fishermen 
Show được tạo nên bởi tài năng của ekip 
đạo diễn, biên kịch, biên đạo múa. Họ nắm 
bắt, dàn dựng, phô bày được vẻ sinh động, 
quyến rũ của đời sống cư dân ven biển, thể 
hiện bởi dàn diễn viên trẻ đẹp trên sân khấu 
nhạc nước hiện đại, được lập trình tái tạo 
cảnh biển cả và làng chài với hàng trăm ống 
phun nước kỹ thuật số công nghệ 2D và 3D. 
Hàng nghìn bóng đèn LED 256 màu không 
ngừng tạo hiệu ứng ánh sáng, đồng bộ cùng 
hệ thống âm thanh khi chơi vơi huyền ảo, khi 
dữ dội thét gào, khi ngọt ngào òa vỡ. Cảnh 
nông dân về làng trên chiếc cộ bò, có đôi bò 
thật vạm vỡ kéo ngang khán phòng, khiến 
khán giả thích thú về sự đan xen hài hòa 
giữa mộng và thực. 

 
Biết bao mồ hôi của các vũ công, dân chài, các 
nghệ nhân dệt, gốm, trống, kèn đã thấm vào sàn 
sân khấu 

Anh Trần Ngọc Dũng cho biết, từ lâu đã 
ấp ủ mơ ước giới thiệu được vẻ đẹp của sự 

giao thoa văn hóa giữa các Làng Chài và 
Làng Chăm. Sau nhiều năm học hành, đến 
nhiều nước, tận mắt xem các show diễn văn 
hóa rất ấn tượng, vừa tốt cho du lịch, vừa 
gìn giữ trân trọng giá trị văn hóa địa phương, 
anh quyết tâm quay về đầu tư nhà hát 
Fishermen Show cho quê mình. 

Như một cái duyên, khi anh gặp biên đạo 
múa Trần Ly Ly - “con nhà nòi nghệ thuật” 
cũng đã từng tu nghiệp ở Úc và Pháp, đồng 
cảm trong từng góc nhìn, lại may mắn vì 
Bình Thuận sẵn có một lớp vũ công đương 
đại chuyên nghiệp đã tốt nghiệp trường múa 
chính quy tại Tp. Hồ Chí Minh. Họ đã bỏ ra 
gần 1 năm ròng để kết hợp nhuần nhuyễn 
các huyền thoại về làng chài Phan Thiết với 
ý tưởng dàn dựng, xây dựng nhà hát, các kỹ 
thuật của sân khấu như nước, giàn đu bay, 
cát bay, mua bò, chăm bò, luyện bò… Biết 
bao mồ hôi của các vũ công, dân chài, các 
nghệ nhân dệt, gốm, trống, kèn đã thấm vào 
sàn sân khấu... 

 

Fishermen Show là nhà hát lớn 1.200 
ghế, đúng chuẩn phục vụ du lịch đầu tiên tại 
Việt Nam với các yếu tố: Sân khấu cố định 
với các kỹ thuật, kỹ xảo dành riêng cho vở 
diễn; diễn thường xuyên hàng tuần tại “thủ 
đô resort” Mũi Né. Một số du khách các nước 
nhận xét: Fishermen Show không hề thua 
kém các show trong khu vực như Angkor 
Smile, Siam Pyramid, hay các show văn hóa 
ở châu Âu, Mỹ… Họ ngạc nhiên khi tại tỉnh 
nhỏ 1,2 triệu dân Bình Thuận, lại có nhà hát 
kết hợp được 3 trong 1: Độ tinh xảo của 
nghệ thuật kết hợp vũ đương đại chuyên 
nghiệp với hát sống, và nhạc cụ truyền 
thống; Độ sâu của bản sắc văn hóa địa 
phương thể hiện bởi diễn viên nghệ nhân 
toàn bộ là người bản địa; Độ “giải trí” với 
những kỹ thuật, kỹ xảo sân khấu khi kết hợp 
với cát, nước, âm thanh, ánh sáng, nghề thủ 
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công, giàn đu bay… để đạt độ mãn nhãn, 
phấn khích cho khán thính giả. 

Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở 
VHTTDL Bình Thuận cho biết: Dự án văn 
hóa Làng Chài Xưa tại Phan Thiết đi vào 
hoạt động đã tạo thêm sản phẩm du lịch có 
chiều sâu và là một trong những điểm nhấn 
góp phần quảng bá du lịch Bình Thuận. 

Dự án vừa bảo tồn được bản sắc văn hóa 
truyền thống, vừa khuyến khích các làng 
nghề phát triển; tạo không gian phù hợp cho 
giới trẻ vừa tham quan tìm hiểu, vừa học 
được nhiều điều bổ ích về những giá trị tốt 
đẹp của con người và làng nghề nơi đây. 

Vinh Cường // http://baodulich.net.vn.- 
2019 (ngày 10 tháng 9) 

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

CÂU CHUYỆN DÀI VỀ NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - KỲ CUỐI: 
“NƯỚC MẮM TĨN” TRỨ DANH PHAN THIẾT SỐNG LẠI 

nh Trần Ngọc Dũng chia sẻ: Hơn hai 
năm qua bạn bè hay thắc mắc về quê 
Phan Thiết để làm nước mắm hay làm 

nhà hát, bảo tàng? “Giờ các hạng mục bắt 
đầu chạy tốt nên xin chia sẻ là mình đang 
xây dựng mô hình cho một “historical brand” 
(thương hiệu lịch sử) của Phan Thiết, 
thương hiệu “nước mắm Tĩn”. 

 

Ông Sáu 92 tuổi tại Làng Chài Xưa Phan Thiết 
đang “cẩn” nước mắm “rin” 

Theo anh Dũng, cần phân biệt thương 
hiệu lịch sử và thương hiệu truyền thống 
(historical brand và traditional brand), 
thương hiệu lịch sử gắn liền và tạo bước 
ngoặt cho một thời kỳ lịch sử của một ngành, 
một vùng đất hoặc một nền văn hóa; thương 
hiệu có truyền thống là những thương hiệu 
được kế thừa nhiều đời, không nhất thiết 
phải tạo ra dấu ấn lịch sử nào. Nước mắm 
Tĩn gắn liền với bước chuyển từ kỹ nghệ ủ 
chượp nhỏ lẻ của người Chăm sang sản 
xuất lớn trong thùng lều gỗ của người Kinh 
làng chài di dân vào Phan Thiết từ những 
năm 1690, cách đây hơn 300 năm. 

Dấu ấn đặc biệt thời đoạn này là phát kiến 
tạo ra cái tĩn gốm, kéo rút nước mắm rin 
(thuần nguyên chất nước đầu của nước 
mắm nhĩ) từ thùng lều cho vào, xách bằng 
dây thừng bện, chở bằng ghe bầu bán chạy 
nhất Việt Nam. Từ đó, nước mắm Tĩn chính 
thức đánh dấu mốc quan trọng của ngành 
nước mắm thương mại, làm cho Phan Thiết 
trở thành thủ phủ nước mắm hàng trăm năm 
và tạo thói quen ăn nước mắm phổ biến 
trong bữa cơm Việt. Đến năm 1975 khi 
những hàm hộ Phan Thiết (đại gia, tư sản 
nước mắm) vượt biên thì nước mắm Tĩn 
chính thức bị lãng quên. “Bản thân tôi 44 tuổi 
là 44 năm nước mắm Tĩn này mất dấu, số 
người biết đến nước mắm tĩn hay tĩn nước 
mắm chỉ còn là thiểu số, không khôi phục lại 
thì chừng 20 năm nữa sẽ không bao giờ 
được nhắc đến”, anh Dũng chia sẻ. 

 

Nước mắm Tĩn xưa 

Mô hình xây dựng thương hiệu lịch sử 
thường phải gắn liền với một công cụ truyền 
thông đặc biệt: truyền thông tại chỗ cho 
khách hoặc du khách tham quan khám phá 
những dữ kiện, câu chuyện và giai thoại văn 

A 
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hóa. Công cụ truyền thông này có cái hay là 
tự bản thân nó cũng là một sản phẩm du lịch 
văn hóa, thường thấy nhất là nhà hát nghệ 
thuật và bảo tàng làng nghề. Công cụ truyền 
thông khi là sản phẩm du lịch tự nó có thể 
nuôi được nó, tuy nhiên cần phải tốn chi phí 
đầu tư xây dựng ban đầu và không hề dễ để 
tạo sức hấp dẫn và duy trì được nguồn 
khách. 

 

Nước mắm Tĩn gắn liền với bước chuyển từ kỹ 
nghệ ủ chượp nhỏ lẻ của người Chăm sang sản 
xuất lớn trong thùng lều gỗ của người Kinh 

Để xây dựng một sản phẩm du lịch văn 
hóa hấp dẫn và bền vững phải thỏa điều kiện 
kép - kết hợp giữa thông tin và giải trí; câu 
chuyện văn hóa lịch sử sâu sắc nhưng phải 
được chuyển tải dưới dạng giải trí hấp dẫn 
nhẹ nhàng. Show diễn Huyền Thoại Làng 
Chài sân khấu hóa mối giao duyên Kinh - 
Chăm thông qua huyền thoại Cá Ông và 
thần Shiva với sân khấu nước 4 tầng và các 
kỹ thuật giải trí hiện đại trong khi bảo tàng 
tương tác Làng Chài Xưa cho khách trải 
nghiệm, nhập vai vào 14 không gian của 
làng chài làng nghề nước mắm, để câu 
chuyện xưa thấm nhẹ nhàng, ngay cả thế hệ 
trẻ vẫn cảm nhận được. Để làm được cần 
kết hợp nhuần nhuyễn giữa khai thác nguồn 
lực văn hóa địa phương và kỹ nghệ giải trí 

từ nước ngoài, từ Sài Gòn, Hà Nội, từ các 
mô hình giải trí hiện đại. Hài hòa cân bằng, 
không nặng không nhẹ, liên tục cảm nhận và 
điều chỉnh thì sẽ định hình dần tỉ lệ tối ưu. 

Về kinh doanh thương hiệu lịch sử thì 
phải nhất quán tiêu chí không đặt nặng 
doanh số bán mà đặt nặng khả năng chuyển 
tải câu chuyện lịch sử của thương hiệu đi 
kèm chất lượng tuyệt đối xuất sắc, trọng 
“chất” chứ không phải “lượng”… doanh số 
cao mà rỗng thì không phải là thương hiệu 
lịch sử. Người mua và sử dụng phải có gu 
hoặc mong muốn tìm hiểu nguồn gốc lịch sử 
của thương hiệu và thương hiệu lịch sử có 
thể sẽ chỉ phù hợp với một vài phân khúc 
nhất định (thường sẽ là có gu hoài cổ, trí 
thức, cao cấp hoặc biếu tặng). Đối tượng 
khách hàng của nước mắm Tĩn từ khi ra đời 
1 năm qua cho thấy trùng hợp. Kênh phân 
phối cũng cho thấy điều này, bán tốt ở 
những kênh siêu thị cao cấp, thực phẩm 
sạch, kênh shop xách tay, kênh biếu tặng, 
kênh du khách. Bài toán kinh doanh do đó 
phải cộng thêm các giá trị văn hóa cộng 
đồng, chứ không riêng gì lợi nhuận thuần túy 
của sản phẩm (chậm và dài hạn). 

“Cho nên trả lời về Phan Thiết làm nước 
mắm hay văn hóa, chỉ có thể là cả hai vì 
nước mắm này là nước mắm lịch sử, dựa 
vào nền tảng văn hóa, dựng lại nó được tức 
là dựng lại tinh tuý bản sắc văn hóa của làng 
chài và của nghề làm mắm xưa, nước mắm 
Tĩn có vai trò như một sứ giả văn hóa và 
ngược lại có hệ sinh thái làng chài thì nước 
mắm lịch sử này mới sống được, không có 
cái này thì không có cái kia, và dĩ nhiên bán 
được nước mắm sẽ có điều kiện duy tu nâng 
cấp sản phẩm văn hóa phụ thêm cho nguồn 
tiền từ vé tham quan...”, anh Dũng vui mừng 
chia sẻ. 

 
Vinh Cường // 

http://www.baodulich.net.vn.- 2019  
(ngày 16 tháng 9) 
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LÃNH ĐẠO TỈNH BÌNH THUẬN CHÚC TẾT KATÊ TẠI 
HUYỆN BẮC BÌNH

gày 25/9, ông Lê Tuấn Phong, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận dẫn 
đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến 

thăm và chúc Tết Katê tại xã Phan Hiệp và 
Phan Thanh, huyện Bắc Bình, nhân dịp Tết 
Katê của đồng bào Chăm theo đạo 
Bàlamôn. 

 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tặng quà nhân dịp Tết 
Katê. 

Được biết, Đoàn đã đến thăm và tặng quà 
cho UBND xã Phan Hiệp; Ban Điều hành các 
thôn: Bình Tiến, Bình Đức và Bình Hiếu; đại 
diện Ban Quản lý Đền Pô Nít và 3 người có 
uy tín gồm: ông Kim Ngọc Thành (thôn Bình 
Tiến), ông Đặng Văn Lẽo (thôn Bình Đức), 
ông Đặng Văn Lý (thôn Bình Hiếu); gia đình 
liệt sĩ Bố Xuân Hội. 

Tại xã Phan Thanh, đoàn đã thăm và tặng 
quà Ban điều hành các thôn: Tịnh Mỹ, Mai 
Lãnh, Trí Thái và 3 người có uy tín là ông 
Văn Vĩnh Lạc (thôn Tịnh Mỹ), ông Lư Hán 
(thôn Mai Lãnh) và ông Huỳnh Thương (thôn 
Trí Thái); gia đình Hoàng tộc Chăm (thôn 
Tịnh Mỹ); Sư cả Cửu Chi Trình, Phó Chủ tịch 
Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo.   

Tại các nơi đến, ông Lê Tuấn Phong, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đánh giá 
cao sự nỗ lực vượt khó trong sản xuất nông 
nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng nông 
thôn mới của chính quyền và nhân dân 2 xã 
đã đạt được trong thời gian qua là có sự 
đóng góp tích cực của đồng bào Chăm theo 
đạo Bàlamôn. 

Ông Lê Tuấn Phong nhấn mạnh trong 
thời gian tới đồng bào Chăm theo đạo 
Bàlamôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn 
kết; tích cực tham gia các phong trào thi đua, 
cùng chính quyền hoàn thành tốt chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội năm 2019. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh chúc chính quyền và 
đồng bào Chăm ở Phan Thanh, Phan Hiệp 
sức khỏe, đón Tết Katê an lành, tiết kiệm, 
hạnh phúc.  

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn.- 
2019 (ngày 25 tháng 9)

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

LUNG LINH LỄ HỘI RƯỚC ĐÈN TRUNG THU LỚN NHẤT VIỆT NAM 

ối 11/9, hàng nghìn thiếu nhi cùng 
đông đảo người dân và du khách đã 
tập trung về Quảng trường Nguyễn 

Tất Thành, thành phố Phan Thiết (Bình 
Thuận) để tham dự Lễ hội rước đèn Trung 
thu Phan Thiết 2019. 

Đây là một trong những lễ hội truyền 
thống của địa phương, phục vụ phát triển du 
lịch. Lễ hội này đã được tạp chí Vietbooks 
xác lập kỷ lục “Lễ hội rước đèn Trung Thu 
lớn nhất Việt Nam”. 

Với chủ đề  “Thiếu nhi Phan Thiết - Vui 
Tết Trung Thu - Học hành chăm ngoan - Vui 
chơi, sáng tạo - Làm theo lời Bác”, Lễ hội 
Trung Thu Phan Thiết 2019 có hơn 30 lồng 
đèn lớn của các trường Trung học và Tiểu 
học trên địa bàn thành phố Phan Thiết với 
khoảng 2.800 học sinh tham gia. Mỗi trường 
tham gia Lễ hội với 100 lồng đèn nhỏ và một 
lồng đèn lớn có hình dáng phù hợp với chủ 
đề Lễ hội. Điểm khác của Lễ hội năm nay là 
các địa phương hướng dẫn cho học sinh tự 
làm lồng đèn nhỏ theo mẫu và tổ chức thi 

N 

T 
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cấp phường, xã, sau đó tham gia Lễ hội 
rước đèn. 

Ông Võ Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND 
thành phố Phan Thiết cho biết: Lễ hội Trung 
Thu Phan Thiết 2019 nhằm duy trì các hoạt 
động văn hóa truyền thống của thành phố, 
tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích; thu hút, 
tập hợp đông đảo các học sinh tham gia làm 
lồng đèn nhằm phát huy tính tư duy, sáng 
tạo, rèn luyện kỹ năng hoạt động tập thể và 
phát huy tinh thần đoàn kết; góp phần hình 
thành nhân cách, giáo dục truyền thống, giữ 
gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, 
Lễ hội Trung Thu 2019 còn là một nét đẹp 
văn hóa thú vị, thu hút sự quan tâm và đón 
xem của đông khách du lịch trong và ngoài 
nước khi đến với Phan Thiết - Bình Thuận. 

Hàng nghìn người dân Phan Thiết cùng 
đông đảo du khách trong và ngoài nước 
được hòa mình vào dòng người để cùng các 
em thiếu nhi vui đón Đêm hội Trăng rằm ý 
nghĩa và độc đáo. Năm nay, các đèn lồng 
lớn được thiết kế công phu, sinh động và nội 
dung thể hiện phong phú hơn so với các 
năm trước. Bên cạnh các lồng đèn có ý 
tưởng mô phỏng các nhân vật trong các câu 
chuyện cổ tích, phim hoạt hình như hình chú 
Cuội, sự tích dưa hấu, nhiều đèn còn thể 
hiện ý tưởng hướng về biển, đảo Việt Nam 
như tàu đánh cá, hình tượng cá biển... 

Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho 
thiếu nhi Phan Thiết, qua đó động viên các 
em nỗ lực học tập, rèn luyện và cũng là hoạt 
động nhằm phát triển, quảng bá du lịch Bình 
Thuận. 

Sau đây là những hình ảnh rực rỡ sắc 
màu được ghi lại tại Lễ hội rước đèn Trung 
Thu Phan Thiết 2019: 

 

 

 

 

 

Các em học sinh tham gia rước đèn trong Lễ hội 
rước đèn Trung thu Phan Thiết 2019. 

Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn.- 
2019 (ngày 11 tháng 9) 
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RỘN RÀNG LỄ HỘI KATÊ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC CHĂM 
TẠI BÌNH THUẬN 

ễ hội Katê tại tháp Pô Sah Inư góp 
phần giữ gìn, bảo tồn văn hoá của 
đồng bào Chăm, đồng thời quảng bá 

về lịch sử, văn hoá và con người Bình 
Thuận. 

Ngày 28/9, đông đảo đồng bào Chăm tại 
tỉnh Bình Thuận tề tựu về di tích tháp Pô Sah 
Inư ở phường Phú Hài, thành phố Phan 
Thiết để tham dự Lễ hội Katê năm 2019. 
Đây là một lễ hội dân gian đặc sắc, có ý 
nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần 
của đồng bào dân tộc Chăm. Từ năm 2005 
đến nay, lễ hội được tỉnh Bình Thuận tổ 
chức với quy mô lớn, góp phần phát triển du 
lịch địa phương.  

Lễ hội Katê năm nay tại Bình Thuận được 
diễn ra rộn ràng với nhiều hoạt động đan xen 
giữa 2 phần lễ và hội. Trong đó, phần lễ 
được mở đầu với nghi thức rước y trang Nữ 
thần Pô Sah Inư từ sân lễ đến tháp chính 
dưới sự điều hành của Hội đồng chức sắc 
Bàlamôn giáo. 

 

Lễ hội Katê góp phần giữ gìn, bảo tồn văn hoá 
của đồng bào Chăm. 

Sau nghi thức rước y trang là những nghi 
thức truyền thống như: mở cửa tháp, tắm bệ 
thờ Linga-Yoni, cúng mừng Katê tại tháp 
chính… Tất cả được diễn ra trang nghiêm 
nhưng không kém phần đặc sắc, thể hiện 
những nét văn hóa độc đáo của đồng bào 
Chăm.  

Sử cả Thông Minh Toàn – Trưởng ban 
điều hành các nghi lễ của Lễ hội Katê 2019 
tại di tích tháp Pô Sah Inư nói: “Qua lễ hội 

này, nguyện vọng của bà con người Chăm 
chúng tôi là được Đảng, Nhà nước quan tâm 
hơn nữa để bà con giữ được truyền thống 
của dân tộc Chăm, không bị mai một. Ngoài 
ra, cũng là để cho thế hệ trẻ noi theo bản sắc 
văn hoá của dân tộc”. 

Ngoài các nghi thức lễ chính, phần hội 
cũng diễn ra sôi nổi với nhiều trò chơi dân 
gian, giao lưu, biểu diễn nghệ thuật truyền 
thống như: hội thi trưng bày và trang trí lễ 
vật trên Thônla và cổ bồng dâng tế nữ thần 
Pô Sha Inư giữa nghệ nhân Chăm các 
huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy 
Phong, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh và Hàm 
Tân. 

Nếu như mọi năm, các hoạt động của lễ 
hội Katê chỉ diễn ra trong không gian các 
làng Chăm thì năm nay, tỉnh Bỉnh Thuận 
cũng tổ chức nhiều hoạt động mở rộng như 
triễn lãm chuyên đề hiện vật văn hóa Chăm, 
giao lưu nghệ thuật ca múa nhạc dân gian 
và giới thiệu món ăn truyền thống... nhằm 
quảng bá các nét độc đáo của văn hóa 
Chăm đến khách du lịch. Không khí lễ hội sôi 
động hơn khi các trò chơi dân gian như thi 
giã gạo, đội nước vượt chướng ngại vật, đi 
cà kheo, đẩy gậy, nhảy bao bố, đập niêu … 
nhận được sự tham gia hưởng ứng của 
đông đảo người dân và du khách gần xa. 

 Chị Hoàng Thuỳ Dương - du khách đến 
từ TP. Hà Nội chia sẻ cảm nhận về lễ hội đặc 
sắc này: “Tôi rất thích khám phá văn hoá tâm 
linh và cũng muốn lưu lại những cái kỷ niệm 
này. Tôi thích tìm hiểu cách làm việc, sinh 
hoạt của đồng bào Chăm như thế nào”. 

Trải qua 15 lần tổ chức, đến nay lễ hội 
Katê tại tháp Pô Sah Inư đã trở thành  sự 
kiện quan trọng của đồng bào Chăm ở Bình 
Thuận, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát 
huy giá trị văn hoá của đồng bào Chăm, 
đồng thời giới thiệu, quảng bá những nét 
đặc trưng về lịch sử, văn hoá, vùng đất và 
con người Bình Thuận đến với du khách./. 

Văn Thuận // https://vov.vn.- 2019 
(ngày 28 tháng 9) 

L 
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ẤM ÁP HỘI NGHỊ GIA ĐÌNH PHẠM NHÂN TRẠI GIAM 
THỦ ĐỨC NĂM 2019 

gày 14-9, 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 Hội nghị Gia 
đình phạm nhân năm 2019.  

Tại đây, các phạm nhân cải tạo tốt được 
gặp gỡ người thân, cùng nhau chia sẻ 
những câu chuyện, những lời động viên 
phạm nhân cố gắng lao động, cải tạo tốt để 
trở về làm người lương thiện. 

 

Một tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị. 

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. Nhiều năm qua, Trại 
giam Thủ Đức luôn làm tốt các hoạt động 
này. 

 

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

 

Tặng quà cho phạm nhân nữ có con theo mẹ vào 
trại. 

Tại buổi giao lưu, chia sẻ, 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 
cũng là hành động có ý nghĩa to lớn giúp 
phạm nhân hết án tái hòa nhập cộng đồng 
tốt hơn. 

Về phía Trại giam Thủ Đức, để giúp phạm 
nhân yên tâm cải tạo tốt hơn, Ban giám thị 
trại 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.  

 

Đại diện Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bình 
Thuận gửi tặng 15 phần quà tặng cho các phạm 
nhân thường xuyên ốm đau, có hoàn cảnh khó 
khăn cải tạo tiến bộ. 

Đặc biệt, khen ngợi, biểu dương những 
tấm gương điển hình người tốt việc tốt, 

N 
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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. 

Cũng tại hội nghị, thân nhân và phạm 
nhân đã cùng giao lưu Nhà văn Trần Trà My, 
tác giả cuốn sách “Tin vào điều tử tế” (NXB 
Văn hóa - Văn nghệ ấn hành). Nhà văn này 
là một người khuyết tật có nhiều tác phẩm 
văn học được bạn đọc yêu thích, đã có nhiều 
chia sẻ cảm động với các phạm nhân và 
thân nhân. 

Đặc biệt, nhà văn này gửi lời chia sẻ, 
mong muốn các phạm nhân nữ hãy cố gắng 

làm người có ích và 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 
có hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật…, Trại 
giam Thủ Đức đã phát động quyên góp ủng 
hộ cho Quỹ Tấm lòng vàng của Trại. 

Phú Lữ // http://cand.com.vn.- 2019 
(ngày 14 tháng 9) 

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

BÌNH THUẬN PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO 
THANH, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG 

ối tượng dự thi là tất cả các thanh, 
niếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận 
trong độ tuổi từ 6-19 tuổi (có ngày 

sinh từ 31/7/2001-31/7/2014). 

Ngày 23/9 các trường học trên địa bàn 
tỉnh đồng loạt phát động Cuộc thi sáng tạo 
dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh 
Bình Thuận lần thứ 13 năm học 2019 – 
2020. 

 

Toàn cảnh lễ Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành 
cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận, 
lần thứ 12 (nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh 
Bình Thuận) 

Đối tượng dự thi là tất cả các thanh, niếu 
niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận trong độ tuổi 
từ 6-19 tuổi (có ngày sinh từ 31/7/2001-
31/7/2014). 

Cuộc thi được tổ chức nhằm phát huy 
tiềm năng và tư duy sáng tạo của thanh thiếu 
niên, nhi đồng trong tỉnh.  

Thông qua cuộc thi, giúp các em trau dồi 
kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây 
dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong 
tương lai.  

Cơ quan chủ trì cuộc thi là Liên hiệp các 
Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Thuận; 

Sở Khoa học Công nghệ, Sở Giáo dục và 
Đào tạo và Tỉnh đoàn Bình Thuận. 

Lĩnh vực thi bao gồm 5 lĩnh vực: đồ dùng 
dành cho học tập; phần mềm tin học;  

Sản phẩm thân thiện với môi trường; các 
dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;  

Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với 
biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát 
triển kinh tế. 

Tổng kết Cuộc thi lần thứ 13 và phát động 
Cuộc thi lần thứ 14 vào tháng 8/2020. 

 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 26 tháng 9) 

 

Đ 
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LÙI THỜI KHOÁ BIỂU SAU NGHỈ LỄ, PHỤ HUYNH, 
GIÁO VIÊN, HỌC TRÒ ĐỀU MỆT 

ó phụ huynh bực tức nói rằng: “Cứ bỏ 
hết sách vở vào cặp mang đi là chắc 
ăn nhất”. Thế là cái cặp của các bé lại 

căng phồng, nặng trĩu. 

ứ sau một đợt nghỉ lễ nào đó, tất cả các 
trường học trong tỉnh Bình Thuận lại thực 
hiện việc lùi thời khóa biểu trong tuần gây 
nên sự xáo trộn cho học sinh khi soạn thời 
khóa biểu. 

 

Ngày nào thầy cô cũng phải ghi bảng thế này 
nhưng nhiều học sinh vẫn soạn sai sách vở đi 
học (Ảnh tác giả) 

Đồng thời cũng làm một số giáo viên 
nhầm lẫn khi quên mất tiết dạy của mình. 

Khốn khổ khi phải nghỉ lễ 

Đơn cử, học sinh tại tỉnh Bình Thuận vào 
học chính thức từ ngày 26/8. 

Thế nên Tuần 1 bắt đầu từ ngày 26/8 đến 
ngày 30/8. 

Tuần 2 do nghỉ bù lễ Quốc khánh ngày 2/9 
nên thứ Ba học sinh đi học phải soạn thời 
khóa biểu thứ Hai. 

Thứ Tư soạn thời khóa biểu thứ Ba. Thứ 
Năm làm lễ khai giảng nên học sinh được 
nghỉ. 

Thời khóa biểu tiếp tục được lùi, thứ Sáu 
học thời khóa biểu của thứ Tư. 

Thứ Hai ngày 12/9 học sinh sẽ học thời 
khóa biểu của thứ Năm và thứ ba sẽ học thời 
khóa biểu thứ Sáu. Lúc này, chương trình 
học tuần 2 mới hết. 

Thứ Tư ngày 14/9 soạn thời khóa biểu 
của thứ Tư và bắt đầu qua chương trình của 
Tuần 3. 

Thế là ngày đầu tuần thay vì thứ Hai như 
thường tình thì nay bắt đầu sẽ là ngày thứ 
Tư. 

Phụ huynh, học sinh và cả giáo viên 
cùng khổ 

Do việc lùi thời khóa rắc rối như vậy nên 
nhà trường, thầy cô đều nhắc nhở các em 
không ít lần. 

Nhiều thầy cô còn ghi trên bảng từng 
ngày. 

Thế nhưng do các bé còn quá nhỏ, có em 
mới 6, 7 tuổi nên nhớ đó rồi lại quên đó. 

Phụ huynh quan tâm đến con cũng phải 
gọi điện hỏi người này người kia hoặc gọi 
hỏi trực tiếp thầy cô còn đỡ. 

Có phụ huynh bực tức nói rằng: “Cứ bỏ 
hết sách vở vào cặp mang đi là chắc ăn 
nhất”. 

Thế là cái cặp của các bé lại căng phồng, 
nặng trĩu. 

Có gia đình, học sinh tự soạn sách vở nên 
có em chẳng biết đâu mà lần. 

Vì thế vào tiết học, tình trạng quên mang 
sách vở khá phổ biến, điều này đã gây khó 
khăn cho thầy cô khi dạy các em. 

Quên sách vở đương nhiên quên cả mặc 
đồng phục khi lớp có giờ thể dục. 

Thế là cờ đỏ bắt và ghi vào sổ những em 
mặc đồng phục sai. 

Lớp bị trừ điểm, tụt hạng, có thầy cô lo 
cho thành tích của lớp lại trút những cơn 
mưa chửi lên đầu học sinh. 

Đâu chỉ mình phụ huynh, học sinh gặp rắc 
rối, một số thầy cô giáo cũng gặp khó khăn 
vì việc lùi thời khóa biểu thế này. 

Có cô cứ nghĩ thứ Hai dạy thời khóa biểu 
thứ Hai nên lên lớp dạy, có thầy ngỡ hôm 
nay mình được nghỉ tiết đó nên không lên 
trường. 

Thế là có khi 2 giáo viên vào dạy cùng lúc, 
lại có khi chẳng có giáo viên nào vào dạy. 

C 
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Vậy là hôm ấy, có lớp bị mất tiết, mất bài 
học. 

Có cần thiết phải lùi thời khóa biểu 
như thế không? 

Do học sinh học sớm nên cuối mỗi học kỳ 
vẫn còn dư từ 1-2 tuần mới đến thời gian kết 
thúc học kỳ hoặc kết thúc năm học. 

Vì thế, thời gian này, giáo viên sẽ dạy bù 
những kiến thức học chưa kịp do nghỉ những 
ngày lễ là phù hợp nhất. 

Điều này, vừa không gây rối cho phụ 
huynh, cho học sinh khi thứ này phải học 
thời khóa biểu thứ kia, vừa hạn chế được 

cảnh học xong chương trình nhưng học sinh 
chỉ lên trường để chơi. 

Và cũng giúp giáo viên không bị quên tiết 
dạy khiến học trò bị mất bài học. 

Điều mà chúng tôi thắc mắc nhưng chưa 
bao giờ có câu trả lời: 

“Trong một tỉnh nhưng tại sao chỉ áp dụng 
việc lùi thời khá biểu cho bậc tiểu học, còn 
bậc trung học thì thực hiện việc dạy bù vào 
cuối mỗi học kỳ hoặc cuối năm?” 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 10 tháng 9) 

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

NHIỀU PHONG TRÀO TIẾP SỨC HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG 

ỉnh Bình Thuận là địa phương có 

nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn, 

nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số, vùng ven biển, tỷ lệ học sinh bỏ học cao. 

Nguyên nhân chủ yếu do hoàn cảnh gia 

đình khó khăn, không ít bậc phụ huynh chưa 

thực sự quan tâm đến việc học tập của con 

em; cơ sở vật chất, trường học tại nhiều địa 

phương xuống cấp, thiếu thốn. Chuẩn bị cho 

năm học mới 2019-2020, Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh Bình Thuận đã lãnh đạo, chỉ đạo các 

ban, ngành phát động triển khai nhiều 

chương trình ý nghĩa nhằm tiếp sức cho học 

sinh đến trường. 

Vào năm học mới 2019-2020, gia đình em 

Lê Ngọc Luân, học sinh Lớp 5A, Trường 

Tiểu học Thiện Nghiệp 2, xã Thiện Nghiệp, 

TP Phan Thiết có niềm vui lớn vì được Tỉnh 

đoàn Bình Thuận tặng “Ngôi nhà Khăn 

quàng đỏ”. Theo anh Lâm Hồng Tuyên, Phó 

bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận, đây là một 

trong số 16 ngôi nhà (mỗi ngôi nhà tỉnh đoàn 

hỗ trợ 50 triệu đồng) được xây dựng từ 

nguồn kinh phí kế hoạch nhỏ năm học 2018-

2019 do các liên đội trong tỉnh đóng góp. 

Tỉnh đoàn phối hợp với các ban, ngành rà 

soát, xác định đúng đối tượng để xây nhà 

tặng gia đình học sinh nghèo. 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cũng 

đã thực hiện hiệu quả Phong trào “Nâng 

bước chân em đến trường”, phối hợp với 

ngành giáo dục triển khai có hiệu quả 

chương trình quốc gia chống tái mù chữ. 

Đơn vị đã huy động hơn 800 ngày công tu 

sửa trường lớp, tặng bàn ghế, sách vở, dụng 

cụ học tập cho học sinh nghèo với tổng trị 

giá 127 triệu đồng và hỗ trợ học bổng cho 46 

học sinh nghèo học giỏi, mỗi em 500.000 

đồng/tháng, vận động 103 học sinh bỏ học 

trở lại trường.  

 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận trao học bổng tặng 

học sinh nghèo năm học 2019-2020. 

Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận phối hợp 

với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ 

chức Chương trình “Tiếp bước cho em đến 

T 
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trường”, tiếp nhận được hơn 4 tỷ đồng của 

các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ 

trợ. 7 năm qua, đơn vị đã vận động được 

hơn 186 tỷ đồng tặng học bổng học sinh 

nghèo, khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ 

phương tiện cho học sinh, thầy cô giáo có 

hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sửa chữa 

trường lớp xuống cấp. 

Qua các phong trào, cuộc vận động, các 

cấp chính quyền và cơ quan, tổ chức, nhà 

hảo tâm ở tỉnh Bình Thuận đã vận động 

nhiều học sinh bỏ học trở lại trường và tiếp 

sức cho hàng vạn lượt học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn được đến trường, vươn lên 

trong cuộc sống. 

Duy Hiển, Hồng Hiếu // 
https://www.qdnd.vn.- 2019 

 (ngày 17 tháng 9) 

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

TRAO 1000 LÁ CỜ TỔ QUỐC CHO NGƯ DÂN BÌNH THUẬN 

hương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc 

cùng ngư dân bám biển" của Báo 

Người Lao Động đã đến và tung bay 

trên nóc các tàu cá của ngư dân tỉnh Bình 

Thuận 

Ngày 12-9, trong khuôn khổ chương trình 

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực 

hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng 

hành với ngư dân" do Bộ Tư lệnh Cảnh sát 

biển Việt Nam và Tỉnh ủy Bình Thuận tổ 

chức, Báo Người Lao Động đã trao 1.000 lá 

cờ trong Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ 

quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân 

Bình Thuận, nhằm góp một phần thiết thực 

trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng 

liêng. 

 

Đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Báo Người 

Lao Động trao 1.000 lá cờ cho Hội nghề cá tỉnh 

Bình Thuận 

Phó chính Ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, 

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, cho biết Ban 

Biên tập Báo Người Lao Động đã thống nhất 

phối hợp cùng trao cờ trong Chương trình 

"Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám 

biển". "Đây là chương trình rất ý nghĩa. Việc 

tặng những lá cờ nhằm tiếp sức thêm cho 

ngư dân khi đánh bắt hải sản, vừa phát triển 

kinh tế vừa góp phần bảo vệ vững chắc chủ 

quyền biển đảo của Tổ quốc. Mỗi lần ra khơi, 

nhìn thấy lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trên 

biển không những thể hiện niềm tự hào, lòng 

yêu nước của ngư dân mà còn thêm phần 

khẳng định chủ quyền Việt Nam trên biển. 

Mỗi lá cờ trên biển là một cột mốc sống 

mang sức mạnh tinh thần rất lớn" - thiếu 

tướng Quyết nói. 

 

 

Những lá cờ đầu tiên đã đến tận tay ngư dân tỉnh 

Bình Thuận 

C 

https://nld.com.vn/bam-bien.html
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"Thông qua việc phối hợp Báo Người Lao 

Động trao tặng những lá cờ là trao cả một 

niềm tin để ngư dân vững tâm bám biển. 

Thông qua việc trao cờ Tổ quốc nhằm nhắc 

nhở ngư dân việc vươn khơi bám biển 

không chỉ phát triển kinh tế mà còn có trách 

nhiệm với chủ quyền quốc gia trên biển đảo" 

- Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết nhấn mạnh 

thêm. 

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận, 

địa phương hiện có trên 3.000 tàu cá công 

suất từ 90CV trở lên, trong đó tàu trên 15 m 

đủ điều kiện đi khơi, đánh bắt xa bờ là 

khoảng 2.000 tàu. Năm 2019, ngành thủy 

sản tỉnh phấn đấu duy trì sản lượng khai 

thác ổn định ở mức 210 ngàn tấn. Tuy nhiên, 

năm nay ngư dân của tỉnh đang đối mặt với 

nhiều thử thách vì sản lượng đánh bắt đang 

có xu hướng tụt giảm, không ổn định dẫn 

đến hiệu quả không được cao như mọi năm. 

Việc đánh bắt của ngư dân hiện nay cũng 

gặp khó khăn khi nhiều ngư trường truyền 

thống thường xuyên bị quấy phá. Do đó, đa 

phần ngư dân đều mong muốn được các lực 

lượng chức năng  hỗ trợ để được hoạt động 

nghề biển ổn định.  

 

Thay những lá cờ cũ vì sóng gió bằng cờ mới từ 

chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư 

dân bám biển" để ra khơi 

 

Đại diện Báo Người Lao Động và Chi cục Thủy 

sản tỉnh Bình Thuận cùng ngư dân treo cờ để ra 

khơi 

Theo ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục 

trưởng Chi cục Thủy sản kiêm Chủ tịch Hội 

Nghề cá tỉnh Bình Thuận, mỗi chuyến đi biển 

ngư dân đều phải thay cờ vì điều kiện sóng 

gió khắc nghiệt. Mỗi tàu cần ít nhất là 2 lá cờ 

mỗi năm thì lượng cờ cần thiết để trang bị 

cho tàu đánh bắt xa bờ ở tỉnh Bình Thuận là 

khoảng 25.000 lá. Việc Báo Người Lao Động 

tổ chức thực hiện chương trình "Một triệu lá 

cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" là hoạt 

động mang ý nghĩa tinh thần rất cao nhằm 

động viên ngư dân vượt qua khó khăn. Việc 

tặng những lá cờ không chỉ là vật chất mà 

còn chạm đến lòng tự hào dân tộc, để nâng 

cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

 

Lá cờ từ Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc 

cùng ngư dân bám biển" tung bay trên nóc tàu 

của ông Phan Văn Tìn 
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Ngư dân trẻ Bùi Văn Nhựt cho biết giữa biển cả 

mênh mông, thấy lá cờ Việt Nam tung bay thì 

sung sướng 

Ngư dân trẻ Bùi Văn Nhựt (20 tuổi, ngụ 

phường Đức Long, TP Phan Thiết) cho biết 

gia đình có 2 tàu cá công suất 270CV và 

500CV, mỗi tàu có 16 thuyền viên, trung 

bình mỗi tháng các thuyền viên thu nhập từ 

7-10 triệu đồng. Anh Nhựt đi biển được 2 

năm nay, mỗi chuyến kéo dài 7 ngày, công 

việc khá vất vả nhưng hạnh phúc là được 

vươn khơi, đánh bắt thủy sản. 

Được trao lá cờ Tổ quốc, ngư dân trẻ này 

liền leo lên boong tàu BTh97331TS, nhanh 

chóng tháo lá cờ rách tả tơi xuống, thay 

bằng lá cờ đỏ tươi mới tung bay trước gió. 

Anh Nhựt cho biết mỗi lần đi biển, tàu của 

anh sẽ thay cờ mới. "Trên biển cả mênh 

mông, thấy được lá cờ Việt Nam tung bay 

thì một cảm giác sung sướng, tự hào cứ tràn 

ngập trong lòng. Hơn thế nữa, gia đình có 

truyền thống nghề biển nên mình cũng cố 

gắng theo cha để trở thành ngư dân chuyên 

nghiệp. Nếu những người trẻ không ra khơi 

thì lấy ai giữ biển, nên dù khó khăn nhưng 

mình vẫn quyết tâm theo nghiệp biển mà 

ông cha để lại" - anh Nhựt tâm sự. 

Kỳ Nam // https://nld.com.vn.- 2019 
(ngày 12 tháng 9) 

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

XUNG KÍCH GIÚP ĐỊA PHƯƠNG “VỀ ĐÍCH” 

uyện đảo Phú Quý cách TP Phan 

Thiết (Bình Thuận) 56 hải lý, khí 

hậu khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng yếu 

kém, nhận thức của người dân còn hạn 

chế. Thế nhưng huyện đảo Phú Quý lại là 

một trong những địa phương đầu tiên của 

tỉnh Bình Thuận hoàn thành chương trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới (NTM). Theo Anh Văn Quang 

Thương, Phó bí thư Huyện đoàn Phú Quý, 

để giúp địa phương “về đích” sớm trong 

xây dựng NTM, có vai trò xung kích của 

tuổi trẻ huyện đảo. 

Thực hiện Phong trào chung sức xây 

dựng NTM, những năm qua, huyện đoàn 

chủ động phối hợp các ban, ngành khảo 

sát, đánh giá thực tiễn, xác định công việc 

cụ thể, từ đó xây dựng chương trình, kế 

hoạch phối hợp với tổ chức đoàn các địa 

phương, trường đại học, đơn vị LLVT thực 

hiện hiệu quả các chương trình, phong 

trào tình nguyện hướng về biển, đảo. 

Ngoài giúp dân xây dựng cơ sở hạ tầng, 

tuổi trẻ còn tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa 

của biển, đảo trong xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc; tập huấn, phổ biến kỹ thuật sản xuất; 

phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến 

đổi khí hậu; an sinh xã hội; phối hợp hỗ trợ 

vốn giúp thanh niên sản xuất... Qua thực 

tiễn, nhiều phong trào hiệu quả được nhân 

rộng, như: “Sinh viên với biển, đảo”; “Cảnh 

sát biển đồng hành cùng ngư dân”; “Xuân 

H 
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biên giới”… 5 năm qua, tuổi trẻ huyện đảo 

Phú Quý đã xây dựng hơn 200 công trình, 

phần việc thanh niên với tổng kinh phí gần 

2 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ ngư dân bám 

biển, thay đổi nếp sống, cách nuôi trồng, 

đánh bắt, chế biến thủy sản, tạo việc làm 

ổn định tại chỗ cho thanh niên, người lao 

động. 

 

Tuổi trẻ tỉnh Bình Thuận giúp nhân dân làm kênh 

mương nội đồng. 

 

Tuổi trẻ tỉnh Bình Thuận giúp nhân dân làm kênh 

mương nội đồng. 

Kinh nghiệm của Huyện đoàn Phú Quý 

được Tỉnh đoàn Bình Thuận rút kinh 

nghiệm, nhân rộng. Đặc thù của Bình 

Thuận là tỉnh ven biển Nam Trung Bộ có 

khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, nhân dân chủ 

yếu là sản xuất nông, ngư nghiệp, đời 

sống còn nhiều khó khăn. Thực hiện các 

chủ trương, chính sách về xây dựng NTM, 

Tỉnh đoàn Bình Thuận đã cụ thể hóa thành 

nhiều phong trào, chương trình sát thực; 

giáo dục đoàn viên, thanh niên nhận rõ 

trách nhiệm, ý nghĩa của việc chung sức 

xây dựng NTM. Bên cạnh đó, phối hợp với 

các ban, ngành có chính sách hỗ trợ vay 

vốn ưu đãi cho thanh niên lập nghiệp. 

Cùng với việc xây dựng chương trình cụ 

thể, các tổ chức đoàn luôn phối hợp với 

các ban, ngành gắn phong trào của đoàn 

với các chương trình mục tiêu phát triển 

kinh tế-xã hội địa phương. 10 năm qua, 

tuổi trẻ Bình Thuận đã bê tông hóa hơn 

45.000m2 mặt đường giao thông nông 

thôn; sửa chữa, phát quang 9.950km 

đường giao thông nông thôn; nạo vét khơi 

thông hơn 500km kênh mương nội đồng; 

thu gom, xử lý hơn 2.400m3 rác thải; trồng, 

chăm sóc hơn 173.600 cây xanh; xây mới 

8 cây cầu; xây mới, sửa chữa 708 nhà 

nhân ái; xây dựng, nhân rộng, duy trì hiệu 

quả hơn 200 mô hình... 

Đánh giá vai trò của tuổi trẻ, đồng chí 

Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình 

Thuận khẳng định: "Các Phong trào “Tuổi 

trẻ chung sức xây dựng NTM” của tỉnh 

đoàn đã góp phần đẩy mạnh đổi mới công 

tác đoàn, phong trào thanh niên, phát huy 

tốt phẩm chất, năng lực, vai trò của tuổi trẻ. 

Qua đó góp phần giáo dục, rèn luyện thanh 

niên cống hiến, trưởng thành, phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, 

tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân". 

 

Duy Nguyễn // https://www.qdnd.vn.- 

2019 (ngày 14 tháng 9)
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

20 NĂM CHIẾN DỊCH HÈ, NƠI PHÁT HUY CAO NHẤT 
TINH THẦN TÌNH NGUYỆN CỦA TUỔI TRẺ 

 năm Chiến dịch thanh niên tình 
nguyện hè, ngoài những công 
trình, phần việc, giá trị lợi ích kinh 

tế - xã hội, không thể không nhắc đến giá trị 
cho sự trưởng thành của mỗi bạn thanh niên 
khi tham gia tình nguyện hè. 

 

Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch Thanh niên Tình 
nguyện hè giai đoạn 2000-2019 

Tối ngày 21/9, Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ 
chức Tổng kết Chiến dịch Tình nguyện hè 
năm 2019 và Chương trình Kỷ niệm 20 năm 
Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè giai 
đoạn 2000-2019. 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 
hằng năm là nét nổi bật của tuổi trẻ cả nước 
nói chung và tuổi trẻ Bình Thuận nói riêng 
trong phong trào “Thanh niên tình nguyện”. 
Chiến dịch là đợt hoạt động cao điểm, là nơi 
phát huy cao nhất tinh thần xung kích tình 
nguyện của tuổi trẻ. 

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 
hè 2019 được triển khai rộng khắp ở các địa 
phương trong tỉnh, đã có nhiều hoạt động 
thiết thực như: sửa chữa 49,25km đường 
giao thông nông thôn và xây mới 5,34km 
đường giao thông nông thôn; Tổ chức tập 
huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật 
cho 1.590 ĐVTN; Xây dựng mới 08 tuyến 
phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí 
“Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An 

toàn” tại khu vực nội thành của các thành 
phố, thị xã. 

Ngoài ra, các đội hình tình nguyện được 
triển khai và duy trì được 49/04 điểm thường 
xuyên duy trì hoạt động làm sạch bờ biển tại 
các huyện có đường bờ biển; Trồng mới 
được 23.984cây xanh. 

Bên cạnh đó, hoạt động an sinh xã hội 
được tổ chức như: khám, chữa bệnh cho 
6.155 người dân; xây mới 10 căn nhà và sửa 
chữa 17 ngôi nhà nhân ái; xây dựng mới 12 
điểm và sửa chữa 20 điểm sinh hoạt, vui 
chơi cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ cho 
5.563 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn;…tập 
huấn kỹ năng hoạt động hè cho cán bộ Đoàn 
Đội, tổ chức "Trại hè Thiếu nhi", trao tặng 
học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn; tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng 
trong hè với nội dung phong phú, phù hợp 
tâm lý lứa tuổi thanh thiếu nhi; tổ chức các 
hoạt động giáo dục truyền thồng về nguồn, 
đi tham quan, học tập tại các di tích lịch sử; 
tổ chức “Thắp nến tri ân tại” các nghĩa trang 
liệt sỹ.… 

Các hoạt động tình nguyện đã thu hút 
được đông đảo học sinh, sinh viên tham gia 
với các chiến dịch bằng nhiều hoạt động 
như: tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã 
hội, dịch bệnh mùa hè, giúp đỡ nhân dân thu 
hoạch mùa màng, bẻ vải, sữa chữa, mắc 
điện giúp nhân dân; thăm hỏi, tổ chức khám 
bệnh và phát thuốc miễn phí cho các đối 
tượng chính sách, người già, cựu thanh niên 
xung phong, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Khi nhắc đến thành quả của 20 năm, 
ngoài những công trình, phần việc, giá trị lợi 
ích kinh tế - xã hội, không thể không nhắc 
đến giá trị cho sự trưởng thành của mỗi bạn 
thanh niên khi tham gia các chiến dịch tình 
nguyện hè. Chiến dịch tình nguyện hè đã trở 
thành trường học thực tiễn lớn của thanh 
niên Việt Nam nói chung và thanh niên Bình 

20 
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Thuận nói riêng, bổ sung nhiều bài học quý, 
những kỷ niệm đẹp một thời tuổi trẻ của mỗi 
bạn chiến sĩ tình nguyện.  

Ghi nhận những thành quả tích cực đó, 
nhân dịp này, Trung ương Đoàn, UBND tỉnh 
và BCH Tỉnh đoàn Bình Thuận đã tặng Bằng 
khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch 

thanh niên tình nguyện hè năm 2019 và các 
tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho các 
diến dịch tình nguyện trong 20 năm qua./. 

 

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

 (ngày 23 tháng 9) 

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

BÌNH THUẬN PHÁT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC 

áng 20/9, tại công viên Đồi Dương, 
thành phố Phan Thiết, Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã tổ 

chức lễ phát động phòng, chống tai nạn đuối 
nước. Đến dự có lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, các địa phương trong tỉnh và trên 
1.500 người đại diện cho các tầng lớp nhân 
dân Bình Thuận. 

 

Đây là hoạt động hưởng ứng kế hoạch 
hành động của tỉnh Bình Thuận vì sự an toàn 
cho nhân dân và du khách tại các hồ bơi, bãi 
tắm trên địa bàn. Phát động phòng, chống 
tai nạn đuối nước, Giám đốc Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Ngô Minh Chính, kêu 
gọi: "Các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, 
trường học, gia đình trên toàn tỉnh cùng với 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận 
thức về công tác phòng, chống tai nạn đuối 
nước đến toàn thể các tầng lớp nhân dân và 
du khách về vai trò, vị trí, ý nghĩa và tầm 
quan trọng của việc bảo vệ, ngăn ngừa, 
giảm thiểu về tại nạn đuối nước trên địa bàn 
tỉnh, không để xảy ra tai nạn đuối nước do 
thiếu kiến thức hoặc do ý thức chủ quan của 
các tập thể, cá nhân liên quan". 

Bình Thuận là tỉnh ven biển được thiên 
nhiên ưu đãi chiều dài bờ biển trên 192km, 
cộng thêm khí hậu quanh năm nắng ấm nên 
rất hấp dẫn du khách. Nhiều bãi tắm đẹp thu 
hút đông du khách vào những dịp lễ tết hay 
cuối tuần cũng là nơi dễ xảy ra tại nạn đuối 
nước. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho nhân 
dân và du khách tại các hồ bơi, bãi tắm phải 
nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng 
đầu các cấp, các ngành, các địa phương, 
các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch 
vụ xem công tác phòng, chống tai nạn đuối 
nước là một trong các nhiệm vụ cần quan 
tâm tăng đầu tư kinh phí, đảm bảo trang bị 
đầy đủ phương tiện, thiết bị, dụng cụ cứu hộ, 
cứu đuối và huy động tối đa các nguồn lực 
xã hội đóng góp cho công tác phòng, chống 
tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh. 

Tại buổi lễ, đại diện Ban Quản lý Khu du 
lịch Đồi Dương - Tiến Thành (thành phố 
Phan Thiết) cũng đã có phát biểu hưởng 
ứng. Xác định công tác phòng chống tai nạn 
đuối nước tại một trong những bãi tắm của 
thành phố luôn có đông nhân dân và du 
khách đến tắm biển là rất quan trọng, Ban 
Quản lý Khu du lịch Đồi Dương - Tiến Thành 
luôn tập trung xây dựng lực lượng cứu hộ, 
cứu nạn trên biển, xây dựng quy chế phối 
hợp với các cơ quan hữu quan huấn luyện 
công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển. Đồng 
thời, luôn có kế hoạch cứu hộ, cứu đuối mỗi 
dịp lễ tết hay nghỉ cuối tuần khi nhân dân địa 
phương và du khách đến tắm biển tăng cao. 
Nhờ vậy, những năm qua, nơi đây đã luôn 
chủ động ứng cứu hàng chục lượt người bị 
đuối nước tại bãi tắm Đồi Đương. 

Một trong những đối tượng thường bị đuối 
nước là học sinh, sinh viên cũng đã có lời 

S 
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hưởng ứng tại lễ phát động phòng, chống tại 
nạn đuối nước. Đại diện cho học sinh trên 
địa bàn thành phố Phan Thiết, em Lê Khánh 
Giang, học lớp 10 Hóa - Trưởng Trung học 
phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo, đã có 
những ý kiến về tăng cường việc học bơi 
trong nhà trường để mỗi học sinh đều biết 
bơi. Cùng với đầu tư trang thiết bị cũng như 
đội ngũ thày cô giáo giảng dạy môn bơi và 
các kỹ năng về cứu hộ, cứu đuối, học sinh 
rất cần thêm những cuộc thi về bơi lội, các 
giải thi đấu bơi lội dành cho lứa tuổi thanh 
thiếu nhi để các em nâng cao kỹ năng bơi lội 

và có thêm cơ hội để giao lưu, học tập lẫn 
nhau về kiến thức cứu hộ, cứu nạn khi gặp 
tai nạn đuối nước. Tại buổi lễ phát động, học 
sinh các trường phổ thông còn được xem 
mô phỏng hình ảnh thực tế về công tác cứu 
hộ, cứu đuối khi có tai nạn đuối nước tại bãi 
biển Đồi Dương do các huấn luyện viên môn 
bơi của Trường Nâng khiếu nghiệp vụ Thể 
dục thể thao Bình Thuận thực hiện. 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 21 tháng 9) 

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

BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI THI SƠ CẤP CỨU TAI NẠN THƯƠNG TÍCH 

ới đây, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình 
Thuận tổ chức Hội thi sơ cấp cứu tai 
nạn thương tích năm 2019 với chủ 

đề “Sơ cấp cứu cho những người dễ bị tổn 
thương”. 

Các đội thi đến từ 10 huyện, thị, thành 
phố: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, 
thành phố Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, 
Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh, thị xã La Gi 
và huyện đảo Phú Quý. 

Tại Hội thi, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ 
tỉnh Bình Thuận biểu dương sự tham gia và 
hưởng ứng nhiệt tình của các cán bộ, hội 
viên và đề nghị tình nguyên viên song song 
với sơ cấp cứu cứu người còn phải chú ý 
tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những kiến 
thức, kỹ năng sơ cấp cứu giúp người bị nạn 
an toàn, giảm thiểu tai nạn thương tâm.  

 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thi 
sơ cấp cứu tai nạn thương tích 

Hội thi nhằm kêu gọi mọi người ý thức, 
trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu để 

giúp mình và hỗ trợ cứu sống những người 
xung quanh trong các tình huống khẩn cấp 
trước khi có thể tiếp cận được các nhân viên 
y tế hoặc các cơ sở y tế, điều đó góp phần 
làm giảm thiểu rủi ro, tăng cơ hội sống khỏe 
mạnh cho mỗi người dân, tạo nên một cộng 
đồng an toàn, trợ giúp lẫn nhau trong mọi 
tình huống. 

 

Đội thành phố Phan Thiết cấp cứu nạn nhân với 
tình huống bị gãy xương cẳng chân do tai nạn 
lao động. Ảnh: Lý Nam 

Các đội lần lượt thể hiện qua hai phần thi 
trắc nghiệm lý thuyết và thực hành xử lý tình 
huống sơ cấp cứu với những kiến thức, tình 
huống rất thực tế diễn ra trong cuộc sống 
hàng ngày.  

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội 
Phan Thiết, giải Nhì đội Bắc Bình, 2 giải Ba 
đội Hàm Thuận Bắc và Đức Linh. 

Lý Nam // http://baonhandao.vn.- 2019 
(ngày 27 tháng 9 ) 

M 
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BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH BÌNH THUẬN CẤP CỨU 
THUYỀN VIÊN TRÊN BIỂN 

in từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Bình Thuận, vào lúc 20 giờ tối 21-9, 
tàu CN 09 BP 111901 đã đưa nạn 

nhân Đỗ Trần Lực bị nạn trên tàu PY 90172 
TS cập cảng Phú Quý an toàn. 

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Khẩu cảng 
Phú Quý di chuyển nạn nhân bị nạn vào đảo để 
tiếp tục điều trị.   

Trước đó, vào lúc 6 giờ 15 phút sáng 21-
9, tàu cá PY 90172 TS đi hành nghề câu, 
trên tàu có 6 lao động do ông Trần Quang 
Tuấn làm thuyền trưởng; khi đang hoạt động 

tại khu vực biển cách phía Đông Nam đảo 
Phú Quý khoảng 95 hải lý (tọa độ 09044’N - 
110020’E) thì thuyền viên Đỗ Trần Lực (SN 
1988, trú tại Khu phố 6, phường Phú Đông, 
TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bị đau bụng, tức 
ngực, khó thở, sức khỏe yếu. Thuyền 
trưởng tàu cá PY 90172 TS đã đề nghị được 
trợ giúp cấp cứu nạn nhân. 

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh đã điều động kíp tàu CN 09 
BP 111901 (gồm 7 thuyền viên, cùng tổ 
quân y của Đồn Biên phòng Cửa Khẩu cảng 
Phú Quý) thực hiện nhiệm vụ cấp cứu 
thuyền viên bị nạn. 

Đến 16 giờ 20 phút cùng ngày, tàu CN 09 
BP 111901 đã tiếp cận được tàu cá PY 
90172; tiến hành sơ cấp cứu ban đầu và đưa 
thuyền viên bị nạn sang tàu BP 111901 để 
vận chuyển vào đảo Phú Quý. Đến 20 giờ, 
tàu CN 09 BP 111901 đã đưa nạn nhân Đỗ 
Trần Lực cập cảng Phú Quý an toàn. Nạn 
nhân sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện 
Quân dân y huyện Phú Quý để tiếp tục điều 
trị. 

Trung Thành //https://www.qdnd.vn.- 
2019 (ngày 22 tháng 9) 

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

CÒN NHỮNG PHỤ HUYNH NHIỆT TÌNH NHƯ THẾ, LẠM THU 
VẪN CÒN ĐẤT SỐNG 

ừng nhìn vào hầu bao nhà mình, hãy 
đặt mình vào vai những gia đình 
đông con, thu nhập thấp. Lúc đó, mới 

thấy có nên kêu gọi đóng góp theo kiểu cào 
bằng không? 

Chị H. phụ huynh có con vào học lớp 6 tại 
một trường trung học cơ sở ở tỉnh Bình 
Thuận bức xúc kể cho chúng tôi nghe câu 
chuyện phải nộp tiền ủng hộ hội phí một 
cách thụ động mà không thể nói được gì. 

Trong câu chuyện chị kể, người đáng 
trách nhất là vị phụ huynh có con học chung 
với con gái chị. 

Chị H. nói rằng: “Còn những phụ huynh 
như thế thì chúng tôi còn phải đóng nhiều 
khoản tiền dài dài”. 

Nói rồi chị kể, trong buổi họp phụ huynh 
đầu năm học 2019-2020 của cô bé con chị, 
cô chủ nhiệm còn khá trẻ chắc là mới ra 
trường. 

Vào cuộc họp, cô rụt rè thông báo tổng số 
tiền dự chi trong năm học của lớp khoảng 11 
triệu đồng. 

Số tiền ấy bao gồm tiền phần thưởng cho 
học sinh cuối năm, tiền quà lễ Trung thu, 
mua một số đồ dùng phục vụ cho việc học, 

T 
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phô tô đề kiểm tra, chi phí cho các hoạt động 
phong trào của lớp… 

 

Kiểu đóng góp mang tên tự nguyện thế này cũng 
khổ cho không ít phụ huynh (Ảnh minh họa) 

Cô giáo vừa dứt lời, một vị phụ huynh 
đứng lên có ý kiến. 

Chị ấy nói rằng mình có kinh nghiệm làm 
hội phụ huynh hàng chục năm cho các con, 
nay lại có cháu học lớp này nên xin ứng cử 
vào hội phụ huynh của lớp. 

Chưa kịp nghe sự đồng ý của đại đa số 
phụ huynh, chị nói tiếp: 

“Lớp học cần rất nhiều khoản phải chi, tôi 
thấy những khoản cô giáo nói ra khá hợp lý. 

Vì thế, muốn giúp các con học tốt chúng 
ta cần chung tay với nhà trường”. 

Rồi chị tính luôn: “Tổng cộng tiền dự chi 
là 11 triệu, lớp có 45 em, thôi thống nhất mỗi 
em nộp 300 ngàn đồng là được 13 triệu 500 
ngàn đồng, dư ra chút đỉnh để cho thoải 
mái”. 

Vài ba phụ huynh lên tiếng đồng ý, rồi ít 
phút sau cả lớp cũng đồng ý luôn vì chẳng 
lẽ ai lại đứng lên phản đối? 

Chị H. nói mình nhìn quanh có vài phụ 
huynh buồn bã, có người lầm bầm: “Nhà 3 
con đi học mà nộp thế này, biết lấy đâu ra?” 

Thế là, cũng chị phụ huynh ấy nhanh tay 
lấy bút, viết đến từng bàn ghi tên phụ huynh 
nộp tiền. Và chỉ một loáng, số tiền phụ huynh 
đóng góp đã vượt chỉ tiêu. 

Cô giáo nhận tiền từ tay vị phụ huynh bàn 
giao lại nở một nụ cười sung sướng vì cô 
chẳng mất công thuyết phục, cũng chẳng 
phải thu lai rai hằng ngày mà số tiền thu vẫn 
ngoài dự kiến. 

Người phụ huynh như chị H. kể có mặt ở 
các lớp không ít. Họ vì nhiệt tình, đôi khi vì 
cả sự muốn lấy lòng thầy cô nhưng cũng có 
thể vì gia đình họ khá giả, số tiền 300 ngàn 
đồng chẳng là gì. 

Thế nên họ cứ vô tư kêu gọi các phụ 
huynh khác đóng góp mà vô tình đẩy không 
ít phụ huynh có gia cảnh nghèo khổ, khó 
khăn vào thế khó. 

Không nộp đúng số tiền cho lớp lại ngại, 
lại sợ con bị để ý, bị trù úm. 

Mà cố nộp cho con lại đẩy một số gia đình 
vào cảnh phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi. 

Trong khi trước đó, gia đình họ đang phải 
bỏ ra số tiền không nhỏ để lo tiền sách vở, 
quần áo, học phí...cho các con nhập trường. 

Vậy nên, đừng nhìn vào hầu bao nhà 
mình mà hãy đặt mình vào vai những gia 
đình đông con, thu nhập thấp. 

Lúc đó, bạn mới thấy được có nên kêu gọi 
đóng góp khoản tiền tự nguyện theo hình 
thức cào bằng những khoản thu một cách 
hào phóng như thế nữa hay không? 

 

Đỗ Quyên // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 15 tháng 9) 

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

KHÁNH THÀNH CẦU DÂN SINH XÃ BÌNH AN, HUYỆN BẮC BÌNH

gày 14/9, Tỉnh đoàn phối hợp UBND 
huyện Bắc Bình tiến hành Lễ Khánh 
thành Công trình thanh niên Cầu dân 

sinh qua kênh chính Nam Tà Mú tại thôn An 
Hòa, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 
Thuận. 

Công trình Cầu qua kênh chính Nam Tà 
Mú được thiết kế phục vụ giao thông đi lại, 
vận chuyển nông sản cho nhân dân kết hợp 
vận hành tiều tiết nước tưới với chiều rộng 
6,5m; dài 10 m. Công trình có tổng mức đầu 
tư là 1,5 tỷ đồng. 

N 
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Cầu được khánh thành sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi cho sản xuất và lưu thông hàng 
hóa, nông sản giữa xã Bình An với các vùng 
trung tâm huyện, sẽ thúc đẩy các hoạt động 
kinh tế, xóa đói giảm nghèo.  

 

Khánh thành cầu dân sinh xã Bình An, huyện 
Bắc Bình 

Công trình được đưa vào sử dụng sẽ tăng 
khả năng lưu thông trên toàn tuyến liên xã, 
chấm dứt tình trạng địa phương bị chia cắt 
trong mùa mưa lũ. Ngoài ra, khánh thành 
cầu qua kênh chính Nam Tà Mú sẽ góp phần 
hoàn thiện hệ thống hạ tầng đường giao 
thông nông thôn góp phần thúc đẩy chương 
trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới tại địa phương. 

Công trình hoàn thành tiếp tục khẳng định 
vai trò của Đoàn thanh niên trong việc vận 
động, kết nối các nguồn lực của các cơ 
quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá 
nhân cùng tham gia xây dựng và phát triển 
cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội của 
địa phương. 

Trước đó, Tỉnh đoàn Bình Thuận phối 
hợp với Công an Tỉnh, Hội Doanh nhân tỉnh 
tổ chức Đêm hội trăng rằm năm 2019 cho 
hơn 2.500 các em thiếu nhi, học sinh ở các 
trường học tại các xã Sùng Nhơn, Huyện 
Đức Linh và xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân. 

 Các em thiếu nhi được sinh hoạt, vui chơi 
với nhiều trò chơi bổ ích; tham gia rước đèn 
trên các tuyến đường tại trung tâm các xã và 
thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc 
do Đội văn nghệ Nhà thiếu nhi tỉnh biểu diễn. 
Tất cả các tiết mục văn nghệ đã mang lại một 
không khí vui tươi, nồng ấm, đoàn kết, sẻ 
chia.  

Trung thu năm nay, Tỉnh đoàn Bình 
Thuận đã tặng 2.700 phần quà (trị giá 100 
nghìn/phàn quà) cho các em học sinh của 
các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS trên 
địa bàn các xã; trao tặng 60 suất học bổng 
với tổng giá trị 60 triệu đồng.  

 

Đêm hội trăng rằm năm 2019 cho hơn 2.500 các 
em thiếu nhi, học sinh 

Ngoài ra, Ban tổ chức chương trình còn 
dành tặng 72 phần quà trung thu (trị giá 300 
nghìn/phần) cho các em thiếu nhi khuyết tật 
và thiếu nhi không được đến trường trên địa 
bàn xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh và xã 
Tân Phúc, huyện Hàm Tân. Tuy giá trị vật 
chất không nhiều, nhưng lại có ý nghĩa về 
giá trị tinh thần, mang lại niềm vui, sự hạnh 
phúc cho các em thiếu nhi còn nhiều thiếu 
thốn. 

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” là hoạt 
động thường niên của Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn, nhằm để duy trì các loại hình văn hóa 
truyển thống; tổ chức các hoạt động Tết 
trung thu thực sự là ngày hội, ngày tết của 
các em thiếu nhi; đặc biệt là thiếu nhi ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số. Đồng thời, huy động thu hút sự quan tâm 
của các cấp, các ngành, các lực lượng xã 
hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo 
dục thiếu niên nhi đông và xây dựng Đội 
TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh./. 

  

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

 (ngày 16 tháng 9) 
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KHÁNH THÀNH CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI ĐẦU TIÊN Ở BÌNH THUẬN 

gày 20-9, Dự án cao ốc chung cư nhà 
ở xã hội HQC Phú Tài, TP Phan Thiết 
(Bình Thuận) chính thức được khánh 

thành. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên 
của tỉnh Bình Thuận được đưa vào sử dụng. 

 

Chung cư nhà ở xã hội HQC Phú Tài, TP Phan 
Thiết được đưa vào sử dụng, nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho người dân 

Dự án nhà ở xã hội HQC Phú Tài do Công 
ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà 
Bình Thuận làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu 
tư gần 200 tỷ đồng. Được khởi công xây 
dựng từ ngày 23-4-2015, trên diện tích gần 
3.800 m2 tại phường Phú Tài, TP Phan 
Thiết. Dự án bao gồm hai block chung cư 
cao 14 tầng với tổng số 306 căn hộ. Các căn 
hộ tại chung cư có diện tích từ 45-60,3 m2, 

với hai hoặc ba phòng ngủ được thiết kế bảo 
đảm không gian thông thoáng và tiện nghi. 
Chung cư nhà ở xã hội đầu tiên của Bình 
Thuận được trang bị hệ thống phòng cháy, 
chữa cháy hiện đại và tự động có độ an toàn 
cao, hệ thống thoát hiểm được bố trí khoa 
học giúp người dân yên tâm khi sinh sống tại 
đây. 

Sau hơn bốn năm thi công xây dựng, đến 
nay, công trình đã được nghiệm thu bàn giao 
đưa vào sử dụng. Để tạo điều kiện cho 
người dân có thu nhập trung bình mua được 
nhà ở xã hội tại chung cư, chủ đầu tư đã có 
nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn, phù hợp 
với khả năng tài chính, tạo điều kiện giúp họ 
sở hữu được căn hộ tại đây. 

Việc đưa vào sử dụng chung cư nhà ở xã 
hội HQC Phú Tài góp phần gia tăng quỹ nhà 
ở tại Bình Thuận, giải quyết từng bước về 
nhu cầu nhà ở cho người dân có thu nhập 
trung bình, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Nhân dịp khánh thành và bàn giao chung 
cư nhà ở xã hội đầu tiên tại Bình Thuận, đại 
diện chủ đầu tư đã trao tặng Quỹ khuyến học 
hai phường Phú Tài và Phú Trinh, TP Phan 
Thiết mỗi phường 50 triệu đồng. 

Đình Châu // https://nhandan.com.vn.- 
2019 (ngày 20 tháng 9) 

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

NGƯ DÂN BÌNH THUẬN BỘI THU CÁ TRÍCH SAU ĐỢT GIÓ BÃO 

au những ngày gió bão, sóng biển êm 
trở lại, cá trích xuất hiện nhiều, ngư 
dân làm nghề lưới thúng gần bờ ở tỉnh 

Bình Thuận trúng đậm loại cá này. 

Hôm nay (7/9), trên bãi sau Mũi Né ở tỉnh 
Bình Thuận, hàng chục chiếc thuyền thúng 
tấp vào bờ đầy ắp cá. Cá trích nằm dày đặc 
trong lưới, các ngư dân phải gọi thêm người 
nhà ra rũ lưới. Cá trích nằm la liệt, mỗi người 
đánh lưới thúng thu được trên 1 tạ. Giá bán 
sỉ tại bến hơn 10.000 đồng/kg.  

Cá trích nằm la liệt trên bãi sau khi được rũ ra 
khỏi lưới. 

N 

S 
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Nghề này mỗi tay lưới đi một thúng, với 
lượng cá và giá hiện tại, mỗi người thu nhập 
trên 1 triệu đồng trong một buổi sáng đánh 
bắt. Ông Võ Thọ, ngư dân phường Mũi Né 
vừa trúng cá trích cho biết:“Bữa này canh 
hừng đông trời êm, cá vô hơi nhiều. Mấy 
bữa thổi quá không có gì, khoảng 5-10 ký. 
Nhưng nay trời êm lại, đánh trúng cá, cũng 
có tiền”. 

Cá trích xuất hiện nhiều ở gần bờ vùng 
biển Bình Thuận vào mùa gió Nam. Không 

những ở Mũi Né, mà ngư dân ở các địa bàn 
như Tiến Thành, Kê Gà, La Gi cũng trúng cá 
trích. Do nguồn hàng nhiều, giá cá trích bán 
tại các chợ ven biển cũng khá mềm, khoảng 
từ 20.000 đến 25.000 đồng/kg. Cá trích đánh 
lưới tươi ngon được cả người dân và hàng 
quán tiêu thụ mạnh để làm các món món gỏi, 
sốt cà hoặc phơi làm cá khô./. 

Nguyễn Vui // https://vov.vn.- 2019 
(ngày 7 tháng 9)  

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

NƯỚC MẮT NGƯỜI NUÔI LỢN Ở BÌNH THUẬN 

ại vùng chăn nuôi lớn nhất tỉnh Bình 
Thuận là 2 huyện Đức Linh và Tánh 
Linh số lợn chết vì dịch tả lợn Châu 

Phi đã gần 40.000 con. Thế nhưng tình hình 
dịch bệnh hiện vẫn chưa lắng xuống… 

Người nuôi khóc ròng 

“Những con lợn nái nặng đến 300 kg kệ 
nệ nhiều người khiêng, có khi chỉ một con 
lợn nái đã chất đầy một xe tải nhỏ. Lợn chết 
nằm đầy những ô chuồng và những con lợn 
còn sống phải chích điện đem đi chôn như 
một nỗi ám ảnh…”,Phó Chủ tịch UBND 
huyện Đức Linh Huỳnh Văn Tú trải lòng khi 
ứng phó dịch tả lợn Châu Phi. 

 

Những con heo to lớn bị tiêu hủy khiến người 
nuôi tiếc đứt ruột. 

Trước đây, chưa bao giờ người nuôi lợn 
cũng như chính quyền địa phương lâm vào 
tình cảnh này. Chưa kể, những ngày qua 
thời tiết thời tiết mưa nhiều việc tiêu hủy lợn 
càng thêm vất vả. Từ cán bộ thú y, cán bộ 
địa chính, đội thanh niên xung kích… đến 
lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã ai phải cũng 
xắn tay áo, túc trực tập trung cho công việc 

chống dịch. Mỗi một ổ dịch phát hiện lại nghe 
tiếng thở dài, những giọt nước mắt nghẹn 
ngào của người dân… 

 

Một trại lợn dính dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu 
hủy. 

Còn nhớ ổ dịch đầu tiên phát hiện ngày 
5/6 ở hộ ông Lý Văn Hương, thôn 1 xã Đức 
Chính với quy mô đàn lên đến 759 con là 
một ví dụ điển hình câu chuyện thực tế đầy 
nước mắt của người nuôi lợn. Ông Hương 
có tiếng về kinh nghiệm nuôi lợn. Đàn lợn 
của ông đa phần có giá trị, có con lợn nái có 
giá lên đến 150 triệu đồng. Ấy vậy mà dịch 
tả lợn Châu Phi vẫn xâm nhiễm ông không 
lường trước được. 

Từ sau trang trại ông Hương, những đàn 
lợn vài trăm con ở Đức Linh cũng lần lượt 
“dính” bệnh. Ngay tại xã Đức Tín có 2 hộ có 
đàn lợn lớn nhất xã từ 700 con cũng không 
thể chống chọi được với dịch này. 

Ông Nguyễn Thanh Hùng, một người 
chăn nuôi ở xã Đức Tín cho biết, nghĩ đến 

T 
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đàn lợn hàng trăm con bị tiêu hủy mà ông 
tiếc đứt ruột. Mọi nỗ lực của ông cầm cự giữ 
đàn lợn như dùng lưới bọc xung quanh trang 
trại ngăn ruồi muỗi, con trùng truyền dịch 
bệnh. Cũng như không cho gia đình, họ 
hàng cho vô thăm ở trại cũng đành bó tay và 
trắng tay vì dịch tả lợn Châu Phi. 

Lo dịch tấn công vùng nuôi tập trung 

Sau hơn 2 tháng xảy ra dịch tả lợn châu 
Phi, huyện Đức Linh có 12/13 xã công bố 
dịch với tổng số lợn tiêu hủy lên đến 29.719 
con của 1.103 hộ chăn nuôi với khối lượng 
lớn trên 1.934 tấn, chiếm 88,7% số lợn tiêu 
hủy toàn tỉnh. Tuy nhiên, việc không chế dịch 
không mấy khả quan khi số lợn chết mỗi 
ngày chưa dừng lại. Làm sao để bảo vệ đàn 
lợn còn lại của huyện với khoảng 75.000 con 
là một bài toán nan giải… Thực tế này còn ở 
Tánh Linh với 10/14 xã đã công bố dịch, số 
đàn lợn còn lại khoảng 15.000 con. 

Ông Huỳnh Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Đức Linh cho biết: “Việc cần làm bây 
giờ địa phương xác định tăng cường tuyên 
truyền cho người dân thực hiện các giải 
pháp phòng chống dịch. Mục tiêu là phải 
quyết liệt khống chế, khoanh vùng dịch xã 
Đông Hà không để lây lan ra 2 xã còn lại 
chưa có dịch của huyện là Trà Tân, Tân Hà. 
Đây là 3 xã có đàn lợn trên 46.880 con chiếm 
đến 60% tổng đàn lợn còn lại của huyện, đa 
số là chăn nuôi tập trung”. 

Hai huyện Đức Linh, Tánh Linh đang 
“căng mình” tập trung củng cố đội ngũ thú y 
cơ sở, trang bị chuyên môn nhằm hỗ trợ giúp 
người chăn nuôi thực hiện tốt các quy trình 
chăn nuôi an toàn sinh học, cũng như kịp 
soát chặt các lò giết mổ nhỏ lẻ và nắm tình 
hình dịch để kịp thời phối hợp xử lý. Đồng 

thời thường xuyên tiêu độc khử trùng, duy trì 
hoạt động các chốt kiểm dịch, thực hiện 
đúng quy trình xử lý tiêu hủy lợn bệnh… 

 

Lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng vùng 
dịch tả lợn Châu Phi. 

Áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học 

Trong khi các địa phương Hàm Thuận 
Bắc, La Gi dịch tả lợn châu Phi đã được 
khống chế thì tại 2 huyện Đức Linh, Tánh 
dịch bệnh tiếp tục lây lan và chưa có dấu 
hiệu dừng lại. Từ trận “đại dịch” này cơ quan 
chuyên môn làm sao giúp người dân thay 
đổi tư duy chăn nuôi nhỏ lẻ và biết cách 
phòng chống dịch tốt hơn trong thời gian tới 
là điều cần thiết, nhất là cần phải thận trọng 
trong việc tái đàn. 

Vấn đề này, ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận khuyến cáo: 
“Người chăn nuôi vùng dịch không nên tái 
đàn trong tình hình hiện nay. Để đàn lợn an 
toàn hơn trước dịch tả lợn Châu Phi cũng 
như các dịch bệnh khác, bắt buộc chủ trại 
phải áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học”. 

Thanh Duyên, Kim Sơ // 
https://nongnghiep.vn.- 2019  

(ngày 14 tháng 9) 

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

RA QUÂN CHIẾN DỊCH "HÃY LÀM SẠCH BIỂN, 
CHỐNG RÁC THẢI NHỰA - TỬ TẾ VỚI ĐẠI DƯƠNG 

áng 21-9, tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình 
Thuận), Tỉnh đoàn Bình Thuận phối 
hợp với Cty Cổ phần Tập đoàn TMS 

tổ chức ra quân chiến dịch "Hãy làm sạch 
biển, chống rác thải nhựa-Tử tế với đại 
dương" và tổ chức Ngày hội tái chế. 

Môi trường và biển có vai trò hết sức quan 
trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã 
hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới. 
Tuy nhiên, hiện nay môi trường biển đang 
chịu tác động mạnh mẽ trước sự xâm lấn 
của rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa. Với 

S 
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đặc tính bền, khó phân hủy của các sản 
phẩm nhựa, ni-lông đã và đang gây ô nhiễm 
môi trường, để lại những hậu quả cho sức 
khỏe con người và các loài động thực vật 
trên Trái đất. Vì vậy, việc bảo vệ môi trường 
biển trở nên cấp bách, quan trọng và đòi hỏi 
sự chung tay của cả cộng đồng. 

 

Đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang Bình 
Thuận tham gia dọn rác tại các bãi biển. 

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình 
Thuận Nguyễn Hoài Trung kêu gọi các cấp 
bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phát huy vai 
trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Bình 
Thuận tích cực tham gia các hoạt động giữ 
gìn, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 
khí hậu. Thời gian tới, bên cạnh các hoạt 
động tuyên truyền nâng cao nhận thức, 
thường xuyên duy trì các hoạt động bảo vệ 
môi trường có sự tham gia của cộng đồng, 
các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh vận động đoàn 
viên, thanh niên tiên phong "hiến" những giải 
pháp, sáng chế hữu hiệu nhằm tăng cường 
tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa, sử dụng 
các sản phẩm thay thế… 

 Ngay sau lễ ra quân, khoảng 1.000 đoàn 
viên thanh niên và người dân trên địa bàn 
TP Phan Thiết đã thực hiện các hoạt động ý 

nghĩa và thiết thực như: Diễu hành tuyên 
truyền đến người dân và khách du lịch thông 
điệp chung tay bảo vệ môi trường biển, hạn 
chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một 
lần; trưng bày và trao giải cuộc thi ảnh "Vì 
một môi trường không rác thải nhựa" tại 
Công viên biển Đồi dương… Đặc biệt, trong 
khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tổ 
chức "Ngày hội tái chế-Hành trình thứ 2 của 
lốp xe". Tại đây, từ nguyên liệu là những 
chiếc lốp xe cũ kết hợp một số vật liệu đã 
qua sử dụng… các đoàn viên, thanh niên đã 
sáng tạo, thiết kế thành những sản phẩm đồ 
chơi như: Xích đu, cầu thăng bằng, bập bên, 
thùng rác… để trao tặng cho các trường học 
còn khó khăn trong tỉnh. 

Theo ông Vũ Xuân Tuyển- Giám đốc phát 
triển dự án Bình Thuận TMS Group, với chủ 
đề "Hãy làm sạch biển-Tử tế với đại dương", 
năm 2019, Tập đoàn TMS tổ chức chuỗi sự 
kiện tại 3 tỉnh: Bình Định, Quảng Bình và 
Bình Thuận, với thông điệp "Tử tế với đại 
dương", những hoạt động thiết thực của 
chương trình "Hãy làm sạch biển" góp phần 
lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ tới 
cộng đồng, người dân Bình Thuận, từng 
bước làm thay đổi nhận thức và thúc đẩy 
những hành động tích cực của các cá nhân, 
tổ chức, cùng chung tay trong việc phòng 
chống rác thải nhựa. Vì một đại dương xanh, 
hãy chung tay làm sạch biển bởi "Tử tế với 
đại dương" - là tử tế với cuộc sống chính 
mình.  

Hồng Hiếu // http://cadn.com.vn.- 2019 
(ngày 23 tháng 9) 

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

SỐ CA MẮC BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TĂNG NHANH 

heo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Bình Thuận, từ tháng 7 đến nay, số ca 
mắc bệnh bắt đầu tăng nhanh, trung 

bình mỗi tuần có hơn 200 ca mắc. 

Bệnh sốt xuất huyết tại tỉnh Bình Thuận 
xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát 
mạnh vào mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 
11 hằng năm. Từ đầu năm 2019 đến nay, 
toàn tỉnh Bình Thuận ghi nhận hơn 3.500 
trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue. Số 

ca mắc tăng gấp 5,6 lần so với cùng kỳ năm 
2018.   

Trong tháng 8/2019, Bình Thuận có một 
trường hợp ở thị xã La Gi tử vong do bệnh 
sốt xuất huyết, nâng số trường hợp tử vong 
do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 2 
người. Trước đó, đã có một ca tử vong tại 
huyện Tánh Linh vào tháng 3/2019. 

 

T 
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Bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát trong cả 
nước. Ảnh: Bùi Văn Lanh 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình 
Thuận dự báo bệnh sốt xuất huyết sẽ còn 
tiếp tục bùng phát, vì vậy, Sở Y tế tỉnh Bình 
Thuận đã chỉ đạo các Trung tâm y tế huyện, 
thị xã, thành phố triển khai thực hiện ngay 3 
chiến dịch lớn diệt lăng quăng, bọ gậy phòng 
chống sốt xuất huyết trên địa bàn toàn tỉnh 
từ nay đến cuối năm. Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật theo dõi sát tình hình dịch bệnh sốt 
xuất huyết, triển khai phun hóa chất chủ 
động và diệt lăng quăng diện rộng, khống 
chế bệnh tại các phường, xã có nguy cơ cao. 
Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp với Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh tổ chức tập huấn công tác 
điều trị sốt xuất huyết Dengue, công tác 
giám sát bệnh nhân, côn trùng, xử lý ổ bệnh, 
kỹ năng truyền thông… cho tuyến cơ sở. 

Để phòng bệnh, Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh Bình Thuận khuyến cáo người 
dân cần phòng chống muỗi bằng cách ngủ 
màn kể cả ban ngày, mặc quần áo dài tay 
cho trẻ, có thể dùng hương (nhang) xua 
muỗi, kem chống muỗi hoặc bình xịt muỗi cá 
nhân tại hộ gia đình. 

Cùng với đó, 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, những dụng cụ 
chứa nước phải có nắp đậy và cọ rửa 
thường xuyên… Khi có dấu hiệu mắc bệnh 
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. 

Khánh Vy // http://cpv.org.vn.- 2019 
(ngày 20 tháng 9) 

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

TRAO TẶNG “NGÔI NHÀ KHĂN QUÀNG ĐỎ” 

ừa qua, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội Tỉnh 
Bình Thuận tiến hành khánh thành, 
bàn giao "Ngôi nhà khăn quàng đỏ 

năm 2019" cho em Lê Ngọc Luân - học sinh 
lớp 5A trường Tiểu học Thiện Nghiệp 2, xã 
Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết. 

 

Ngôi nhà hoàn thành sau thời gian khởi công và 
xây dựng, cùng với sự giúp đỡ, giúp sức, sẻ chia 
các các cấp, các ngành, các đơn vị doanh 
nghiệp hảo tâm 

Ngôi nhà “Khăn Quàng đỏ” là chương 
trình lớn của Đội TNTP Hồ Chí Minh nhằm 
hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đội viên, thiếu nhi 

nghèo từ một phần kinh phí của phong trào 
Kế hoạch nhỏ do các liên đội trường tiểu học 
và THCS đóng góp. 

Phong trào Kế hoạch nhỏ là một phong 
trào có ý nghĩa giáo dục cao, nhằm phát huy 
tinh thần "Tuổi nhỏ, làm việc nhỏ", nâng cao 
ý thức tiết kiệm, trách nhiệm cộng đồng, ý 
thức bảo vệ môi trường, thúc đẩy thiếu nhi 
tích cực tham gia các hoạt động thực tiễn.  

Từ nguồn thu phong trào Kế hoạch nhỏ, 
các cơ sở Đội đã thực hiện nhiều công trình, 
phần việc măng non thiết thực như: đầu tư 
các công trình vui chơi giải trí cho thiếu nhi; 
trang bị cơ sở vật chất cho hoạt động Đội tại 
cơ sở như mua trống Đội, cờ, khăn quàng 
đỏ cho đội viên; trong đó xây dựng Ngôi nhà 
Khăn quàng đỏ cho đội viên, thiếu nhi có 
hoàn cảnh khó khănlà một hoạt động trong 
những hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm 
động viên tinh thần vượt khó, vươn lên của 
các em có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, từ 
đó tạo động lực tinh thần để các em phấn 

V 
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đấu hơn nữa trong học tập và rèn luyện để 
trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan 
Bác Hồ. 

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã bàn 
giao và đưa vào sử dụng 03 ngôi nhà “Khăn 
quàng đỏ” cho các em đội viên, học sinh 
nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, với mức kinh 
phí hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn phong trào 
Kế hoạch nhỏ do Hội đồng Đội Tỉnh quản lý. 

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 
Hội đồng Đội và Sở GD&ĐT tỉnh sẽ tiếp tục 

kêu gọi nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, cá 
nhân, các đơn vị để có thêm nhiều ngôi nhà 
dành tặng cho các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần 
khuyến khích các em thiếu nhi vươn lên 
trong cuộc sống, động viên các em vượt qua 
khó khăn, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu 
ngoan Bác Hồ./. 

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

 (ngày 3 tháng 9) 

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

HÀNH ĐỘNG VÌ SỰ AN TOÀN CHO NHÂN DÂN VÀ DU KHÁCH 

hó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Đức Hòa vừa ký ban hành Kế 
hoạch số 3370/KH-UBND về việc 

hành động vì sự an toàn cho nhân dân và du 
khách tại các hồ bơi, bãi tắm trên địa bàn 
tỉnh.    

 

Tháp canh cứu hộ tại bãi tắm Đồi Dương 

Kế hoạch hướng đến mục đích phát huy 
vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, 
các huyện, thị xã, thành phố, các xã, 
phường, thị trấn và các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ du lịch, các trường học và từng gia 
đình trên địa bàn tỉnh cùng chung tay bảo 
đảm an toàn tại các hồ bơi, bãi tắm, góp 
phần giảm thiểu tai nạn đuối nước cho nhân 
dân và du khách. Song song đó, đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, 
ý thức trách nhiệm trong việc phòng, chống 
tai nạn đuối nước đến toàn thể cán bộ, nhân 
dân và du khách, không để xảy ra tại nạn 
đuối nước do thiếu kiến thức hoặc do ý thức 
chủ quan của các tập thể, cá nhân có liên 
quan. 

Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền 
phải đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức về lợi ích, tác dụng của 
tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong 
môi trường nước, vận động toàn dân tích 
cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức 
khỏe, tầm vóc, thể lực và phòng, chống bệnh 
tật. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên 
truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp với 
từng thời điểm về nội dung phòng, chống và 
giảm thiểu tai nạn đuối nước cho nhân dân 
và du khách khi tham gia tắm biển, tắm hồ 
bơi trên địa bàn toàn tỉnh. 

Về nội dung sẽ tổ chức lễ phát động 
phòng, chống tai nạn đưới nước vào sáng 
20/9/2019 tại Khu du lịch Đồi Dương - 
Thương Chánh (Phan Thiết) với thành phần 
tham gia là các sở, ban, ngành, đoàn thể, 
lực lượng vũ trang, các địa phương, Hiệp hội 
Du lịch, các doanh nghiệp hoạt động du lịch, 
thể thao, nhân dân và du khách tại thành phố 
Phan Thiết. Cũng trong sáng 20/9 sẽ diễn ra 
Hội nghị về giải pháp phòng, chống tai nạn 
đuối nước tại khách sạn TTC Premium Phan 
Thiết với sự tham dự của các sở, ban, 
ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang các 
huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch và 
các doanh nghiệp hoạt động du lịch, thể 
thao. 

Vào sáng 30/9/2019, tại khu du lịch Hàm 
Tiến - Mũi Né sẽ diễn ra Lễ hưởng ứng toàn 
dân tham gia phòng, chống tai nạn đuối 
nước do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
phối hợp với Công ty TNHH MTV Huyndai 
Việt Nam tổ chức. Cùng với đó, các địa 

P 
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phương trong tỉnh sẽ tổ chức công bố các 
bãi tắm biển, khu vực tắm biển an toàn đến 
với nhân dân và du khách vào ngày 16/9. Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn thường 
xuyên tổ chức các lớp tập huấn công tác cứu 
hộ, cứu đuối, trước mắt là là lớp tập huấn tại 
khu vực thị xã La Gi (9 - 13/9) cho nhân viên 
làm công tác cứu hộ, cứu đuối của Đất Lành 
Resort và Lazi Beach Resort. 

Cũng trong tháng 9 (20 - 30/9), các địa 
phương trong tỉnh sẽ tổ chức khảo sát, lắp 
đặt hệ thống còi báo động khi có sự cố đuối 
nước xảy ra tại các bãi tắm biển công cộng 
và bãi tắm biển trước các khu du lịch. Ngoài 
ra, các địa phương sẽ thành lập các đoàn 
thanh, kiểm tra bảo đảm an toàn tại các bãi 
tắm, hồ bơi để thực hiện thường xuyên trong 
năm, trong đó cao điểm từ 15 - 30/9/2019 
với đối tượng thanh, kiểm tra là các doanh 
nghiệp hoạt động du lịch, thể thao và các bãi 
tắm biển, hồ bơi trên toàn tỉnh; Ban quản lý 
các khu, điểm du lịch trên địa bàn. 

 

Biển cấm tắm biển khi thời tiết xấu tại Mũi Né 

Về tổ chức thực hiện, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch hướng dẫn các đơn vị, địa 
phương triển khai và báo cáo kết quả về việc 
tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, quản 
lý nhằm bảo an toàn tại các bãi tắm biển, hồ 
bơi, sông, suối, hoạt động thể thao trên biển 
và chủ động phối hợp triển khai các nội dung 
nêu trên. Các địa phương tiếp tục thực hiện 
công tác tuyên truyền, nhắc nhở du khách 
đến tắm biển, hồ bơi, giữ gìn vệ sinh, cảnh 
báo và kiên quyết không để cho du khách 
tắm biển khi thời tiết xấu, khi đã uống rượu, 
bia và những người bệnh tim mạch. Đồng 
thời, tăng cường lực lượng và trực công tác 
cứu hộ, cứu đuối, quan tâm đầu tư cơ sở vật 
chất, trang thiết bị, lắp đặt hệ thống phao 
tiêu, chỉ giới trên mặt biển để người tham gia 
các hoạt động trên biển được biết, huy động 

xã hội hóa xây dựng Trạm cứu hộ, cứu nạn 
(trước mắt xây dựng tại hai điểm bãi đá Ông 
Địa và Đồi Dương - Tiến Thành). 

Cùng với việc khảo sát quy hoạch các bãi 
tắm biển công cộng, công bố những bãi tắm 
an toàn; có bảng cấm, cảnh báo tại những 
bãi tắm tự phát có nguy cơ xảy ra tai nạn 
đuối nước để nhân dân và du khách biết khi 
tham gia tắm biển các địa phương sẽ thành 
lập đội xung kích (phản ứng nhanh), thành 
lập các đoàn thanh tra, kiểm tra để tăng 
cường công tác quản lý, công tác cứu hộ, 
cứu nạn ở các hồ bơi, bãi tắm, tổ chức khảo 
sát, xác định vị trí, khoảng cách lắp đặt hệ 
thống còi (loa) báo động dọc các bãi biển và 
cùng với Hiệp hội Du lịch huy động các cơ 
sở kinh doanh du lịch trên địa bàn đóng góp 
kinh phí thực hiện. 

Bên cạnh các ban ngành, đoàn thể theo 
chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, 
tập huấn chuyên đề phòng, chống tại nạn 
đuối nước, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ 
thể thao hồ bơi, trên biển phải chấp hành 
Thông tư 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 
19/01/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch về quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị 
và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với 
môn Bơi lặn. Đối với các cơ sở hoạt động 
phải đảm bảo có giấy chứng nhận đủ điều 
kiện, các phương tiện tham gia hoạt động 
phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra 
chứng nhận an toàn kỹ thuật, phải có biển 
báo độ sâu, bảng nội quy bằng 3 thứ tiếng 
Việt, Anh, Nga, hướng dẫn và không cho 
khách du lịch tắm biển và điều khiển các 
phương tiện thể thao ra khỏi vùng hoạt động 
cho phép đã có cờ, phao báo hiệu. Khi có 
thời tiết xấu phải cảnh báo ngay cho du 
khách biết để tạm ngưng việc tắm biển, bảo 
đảm đầy đủ trang thiết bị, phương tiện cứu 
hộ, cứu nạn, các cơ sở du lịch có bãi tắm 
biển phải có nhân viên và phương tiện cứu 
hộ trên biển, lực lượng có chuyên môn 
nghiệp vụ thường trực, sẵn sàng cứu hộ, 
cứu nạn kịp thời tại các hồ bơi, bãi biển. 

 

Nguyễn Vũ // 
http://www.dulichbinhthuan.com.vn.- 

2019 (ngày 11 tháng 9) 
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NHIỀU TÀU CÁ DIỆN NGHỊ ĐỊNH 67 Ở BÌNH THUẬN 
NẰM BỜ DO KHÓ KHĂN 

hi bắt đầu đến thời hạn trả vốn vay ngân 
hàng, không ít tàu cá trong Nghị định 67 
hoạt động cầm chừng, hiệu quả không 

cao, tiềm ẩn nợ xấu. 
Có hiệu lực từ tháng 8/2014, Nghị định 67 của 
Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ 
sản đã tạo cơ sở quan trọng thúc đẩy quá trình 
hiện đại hoá nghề cá. Tại tỉnh Bình Thuận, qua 
5 năm triển khai, Nghị định đã góp phần phát 
triển ngành khai thác thủy sản với nhiều tàu 
mới công suất lớn được hạ thủy vươn khơi. 
Tuy nhiên, khi bắt đầu đến thời hạn trả nợ vốn 
vay ngân hàng thì không ít tàu cá nằm trong 
diện Nghị định 67 hoạt động cầm chừng, hiệu 
quả không cao và tiềm ẩn nợ xấu. 

 

Nhiều tàu cá theo Nghị định 67 nằm bờ, hoạt 
động không hiệu quả.  

Là một trong 11 chủ tàu tham gia đóng mới 
tàu cá theo Nghị định 67 tại phường Phú Hài, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, ông 
Hồ Hữu Hạnh hy vọng sẽ ăn nên làm ra từ con 
tàu mới, hiện đại. Sau một thời gian triển khai, 
đến giữa năm 2018, con tàu mành chụp trên 
800 mã lực trị giá hơn 14 tỉ đồng đã được hạ 
thuỷ trong niềm hy vọng của cả gia đình. Tuy 
nhiên, sau vài chuyến ra khơi, dù đã được đơn 
vị đóng tàu cử người theo hướng dẫn kỹ thuật 
đánh bắt mành chụp 4 tăng gông – một nghề 
hoàn toàn mới ở Phan Thiết, nhưng tàu vẫn 
hoạt động không có lãi. Sau mỗi chuyến ra 
khơi, lợi nhuận chỉ đủ để ông Hạnh chia bạn 
thuyền, trả tiền xăng dầu và các chi phí khác, 
nên việc trích dư để gom trả tiền vay đóng tàu 
cho ngân hàng hầu như không có.  

Ông Hồ Hữu Hạnh, trú tại khu phố 3, 
phường Phú Hài nói: "Mấy năm trước, khi 
người dân làm nghề này thì rất hiệu quả, 
nhưng từ khi tôi đóng theo Nghị định 67 xong 
thì thời tiết không ổn, bấp bênh, nay gió, mai 

bão. Đôi lúc có tiền trả tiền dầu, có lúc không 
đủ". 

Đánh bắt hiệu quả kém, hoạt động cầm 
chừng, thậm chí phải nằm bờ đang là tình 
trạng chung của không ít tàu được hỗ trợ theo 
Nghị định 67 tại Bình Thuận. Từ khi triển khai 
Nghị định này, Bình Thuận có 114 tàu cá được 
đóng mới, trong  đó có 18 chiếc được đóng 
bằng vỏ thép. Theo báo cáo từ Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận, 
qua kiểm tra rà soát, toàn tỉnh có 33 tàu đang 
hoạt động hòa vốn, 35 tàu bị thua lỗ và chỉ có 
40 tàu được đánh giá là hoạt động có lãi.  

Theo ngư dân, nguyên nhân chính là do 
ngư trường đang sụt giảm mạnh, trong khi thời 
tiết ngày càng cực đoan, mưa bão thất 
thường, khiến các chuyến ra khơi kém hiệu 
quả. Bên cạnh các yếu tố trên thì do một số 
thuyền trưởng tàu cá không quen kỹ thuật khai 
thác tại ngư trường mới nên hiệu quả chuyến 
đi biển chưa cao, không hút lao động tham gia.  

Ông Hồ Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND 
phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết cho 
biết: "Trong quá trình hoạt động, bà con đánh 
bắt có phần khó khăn, ngư trường giảm sút, 
hiệu quả hoạt động tương đối thấp. Đến kỳ trả 
nợ cho ngân hàng thì người dân gặp khó khăn 
do thu nhập giảm". 

Việc các tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 
hoạt động chưa hiệu quả, ảnh hưởng không 
nhỏ đến tình hình trả nợ vốn vay ngân hàng. 
Theo báo cáo của Ngân hàng Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn chi nhánh Bình Thuận, 
toàn tỉnh có 28 chủ tàu không trả được nợ đến 
hạn phân kỳ gốc, lãi và đã được đề nghị cơ 
cấu nợ, với tổng dư nợ hơn 22 tỉ đồng. Có 5 
khoản vay chuyển qua nợ xấu với tổng dư nợ 
hơn 17,6 tỉ đồng. Đối với các tàu cá đang hoạt 
động hiệu quả thấp nhưng có phương án khắc 
phục thì phía ngân hàng và chủ tàu sẽ thoả 
thuận cơ cấu nợ đến hạn hoặc chuyển đổi chủ 
tàu theo Nghị định số 17 ban hành năm 2018 
của Chính phủ. Còn những chủ tàu không hợp 
tác, ngân hàng sẽ khởi kiện để xử lý nợ vay 
theo quy định./. 

Văn Thuận // https://vov.vn.- 2019 
 (ngày 29 tháng 9) 

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

QUÁ TẢI ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI BÌNH THUẬN: “KHÔNG CÓ HẠ TẦNG 
TRUYỀN TẢI THÌ SẢN XUẤT LÀM GÌ?” 

S. Đào Trọng Tứ nhấn mạnh, cần chú 
trọng đến việc phát triển hạ tầng đi liền 
với phát triển năng lượng tái tạo vì nếu 

không có đường truyền thì sản xuất là vô 
nghĩa. 

 

Ảnh minh họa 

Sáng 17/9, tại Hà Nội, Liên minh Năng 
lượng bền vững Việt Nam (VSEA) tổ chức 
Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2019. 

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 20/9 tại 
Hà Nội và An Giang, hướng tới mục tiêu tạo 
diễn đàn trao đổi thông tin, đối thoại đa bên để 
đưa ra các đề xuất giải pháp đóng góp vào quá 
trình chuyển dịch năng lượng công bằng và 
mang lại lợi ích lớn nhất cho sự phát triển bền 
vững của Việt Nam. 

Theo bà Ngụy Thị Khanh – Giám đốc Trung 
tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) – Cơ 
quan điều phối VSEA, là quốc gia có tiềm năng 
năng lượng tái tạo đa dạng và dồi dào, Việt 
Nam sẽ có nhiều lợi ích khi chuyển dịch sớm 
sang phát triển năng lượng sạch. 

Bà Khanh nhìn nhận, ưu tiên sử dụng năng 
lượng hiệu quả và đẩy mạnh phát triển năng 
lượng tái tạo sẽ giúp đảm bảo an ninh năng 
lượng, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên 
liệu hóa thạch, giảm ô nhiễm, bảo vệ khí hậu, 
sức khỏe cộng đồng, tăng cường tiếp cận 
năng lượng cho người nghèo, tạo cơ hội thu 
hút đầu tư và tạo việc làm cho các địa phương 
phát triển kinh tế, thúc đẩy sự tham gia và 
sáng tạo của người dân, doanh nghiệp tư 
nhân vào thị trường năng lượng sạch. 

Đặc biệt, quyết định điều chỉnh tỷ trọng 
năng lượng tái tạo từ 6% lên 10,7% đã mở 
đường cho 315.000 việc làm tạo ra mỗi năm. 
Số lượng việc làm mới tạo ra từ năng lượng 
tái tao cao gấp đôi so với nhiên liệu hóa thạch. 

Điều này đồng nghĩa với việc, trường đại 
học, trường dạy nghề cần phải thích ứng với 
xu hướng phát triển này để có thể tạo ra nguồn 
nhân lực phù hợp đáp ứng được nhu cầu trong 
nước, bà Khanh nhấn mạnh. 

Đầu tư "ồ ạt" đến đến quá tải đường truyền 

Còn theo TS. Đào Trọng Tứ, nhà sáng lập 
Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam, 
cần quy hoạch chi tiết hệ thống năng lượng tái 
tạo quốc gia, bởi hiện đã có tình trạng quá tải 
đường truyền do đầu tư ồ ạt điện mặt trời, gây 
thiệt hại cho cả nhà đầu tư và Tập đoàn điện 
lực Việt Nam. 

Theo TS. Tứ, việc quá tải lưới điện truyền 
tải khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận đã được 
dự báo từ trước, nhưng với mức giá ưu đãi, 
các nhà máy điện mặt trời vẫn được đầu tư "ồ 
ạt" trong thời gian ngắn. 

Hệ thống điện đang thiếu hụt nguồn cung, 
nhưng nhà máy lại không thể phát hết công 
suất. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho chủ 
đầu tư mà còn cho cả Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam. 

Do đó, cần chú trọng đến việc phát triển hạ 
tầng đi liền với phát triển năng lượng tái tạo. 
Bởi lẽ, nếu để xảy ra tình trạng quá tải đường 
truyền tải điện như ở Ninh Thuận và Bình 
Thuận thì việc phát triển năng lượng tái tạo 
cũng không còn ý nghĩa. "Nếu không có hạ 
tầng truyền tải điện thì sản xuất làm gì?", ông 
Tứ đặt vấn đề. 

Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng 
lượng tái tạo, Bộ Công Thương - Đỗ Đức 
Quân cũng nhìn nhận rằng, với Việt Nam, đến 
2025, tổng công suất hệ thống điện khoảng 
gần 100.000MW, thì năng lượng tái tạo cần 
khoảng 15.000MW là vừa. 

T 
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Ngoài ra, việc phát triển hệ thống lưu 
trữ điện gió, điện mặt trời hiện còn đắt, tồn tại 
nhiều vấn đề. Do đó, hy vọng các nhà đầu tư, 
doanh nghiệp lớn trên thế giới tập trung đầu 
tư, nghiên cứu sáng tạo ra hệ thống lưu trữ 
mới, đảm bảo môi trường. 

"Khi hệ thống lưu trữ điện phát triển, 
thương mại hóa, giá hành hợp lý… thì năng 
lượng tái tạo có tương lai tươi sáng hơn", ông 
Quân nhìn nhận. 

Hạ An // https://bizlive.vn.- 2019 
 (ngày 17 tháng 9) 

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

BÌNH THUẬN KỲ VỌNG XÂY VÙNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 

ỉnh Bình Thuận đã xây dựng đề án phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao quy mô 
2.000ha với nông sản chất lượng cao, 

quy trình tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế. 

Tỉnh Bình Thuận có thế mạnh phát triển 
nông nghiệp thông minh, ứng dụng kỹ thuật, 
công nghệ hiện đại như tưới tiêu tự động, tiết 
kiệm nước, kiểm soát côn trùng theo phương 
pháp sinh học, bảo quản sau thu hoạch, xây 
dựng chuỗi giá trị trồng trọt, chăn nuôi, chế 
biến tiêu chuẩn quốc tế, thích ứng với biến đổi 
khí hậu, mang giá trị kinh tế cao. 

Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có hơn 677.000 
ha đất nông nghiệp, chủ yếu sản xuất lúa, 
thanh long, rau màu... Trong bối cảnh hội nhập 
quốc tế, Bình Thuận đã xác định phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi tất 
yếu, tiến tới xây dựng nền nông nghiệp bền 
vững. 

Theo đề án, vùng nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao dự kiến quy hoạch tại huyện 
Bắc Bình. Quy mô diện tích toàn vùng là 2.155 
ha. Giai đoạn triển khai ban đầu từ nay đến 
năm 2020. Khi đi vào hoạt động, đây s4 là 
vùng sản xuất, nghiên cứu tạo ra các sản 
phẩm cây trồng có chất lượng, giá trị kinh tế 
cao phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa 
ở các đô thị lớn theo nhóm sản phẩm tươi và 
chế biến đóng hộp. 

Mục tiêu của dự án là xây dựng vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao với sản phẩm 
nông nghiệp có năng suất, chất lượng và giá 
trị gia tăng cao. Từ đó nâng tỷ trọng giá trị sản 
xuất nông nghiệp của vùng nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 6-7% 
tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của 
tỉnh. Năng suất cây trồng tăng gấp từ 1,5 đến 
2 lần so với sản xuất truyền thống.  

Các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao phải đạt các tiêu chí VietGAP hoặc 
GlobalGAP. Quy trình công nghệ sản xuất 

phải tiên tiến nhất tại thời điểm đầu tư... Trong 
đó, hàng năm bố trí các cây trồng chủ lực như 
dưa lưới, măng tây, hành, tỏi, ớt, nấm ăn và 
khuyến khích trồng thêm khoai lang Nhật. 
Riêng cây dược liệu, phục vụ công nghiệp chế 
biến như đinh lăng, lô hội, bạc hà, nghiên cứu 
và trồng thử nghiệm cây bụp giấm, hồng trà.. 

 

Thanh long là một trong những đặc sản nông 
nghiệp của Bình Thuận. 

Tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp đầu 
tư phát triển sản phẩm có lợi thế như tôm 
giống, thanh long, sản xuất cây giống, con 
giống quy mô công nghiệp, chăn nuôi lợn, gia 
cầm quy mô công nghiệp, nuôi thâm canh thủy 
sản... 

Cùng với đó, tỉnh đã hình thành vùng sản 
xuất tập trung thanh long an toàn với quy mô 
10.000ha tại hai huyện Hàm Thuận Nam và 
Hàm Thuận Bắc. Qua đó, địa phương kêu gọi 
nhà đầu tư sản xuất thanh long theo hướng 
ứng dụng nông nghiệp công nghiệp cao, thông 
qua việc liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp 
với nông dân để tăng giá trị xuất khẩu. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Bình Thuận đã kiến nghị xem xét quy hoạch, 
chính sách và nguồn lực tạo động lực đẩy 
mạnh tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng 
trong nông nghiệp. 

Trong những năm gần đây, Bình Thuận đẩy 
mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng tiến 
bộ kỹ thuật vào sản xuất, triển khai chính sách 

T 
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hỗ trợ nông nghiệp. Nỗ lực trên góp phần 
chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đúng hướng 
và hình thành các nhóm sản phẩm chủ lực với 
năng suất, chất lượng và giá trị cao. Tỉnh đã 
hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung 
như thanh long, cao su... cùng sản phẩm đặc 
thù là tôm giống. Kinh tế nông nghiệp tăng 
trưởng khá, giá trị tăng thêm ngành nông, lâm, 
thủy sản giai đoạn 2011 - 2017 tăng 5,03% mỗi 
năm, góp phần quan trọng trong cơ cấu 
GRDP. 

Nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của 
địa phương, thu hút nguồn lực đầu tư trong và 
ngoài nước, tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị 

Xúc tiến Đầu tư năm 2019 vào ngày 22/9 tại 
Sealinks City, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận. 

Sự kiện mời gọi trực tiếp các doanh nghiệp, 
nhà đầu tư chiến lược, có uy tín và năng lực 
cao đầu tư vào các dự án trọng điểm, góp 
phần thúc đẩy phát triển đô thị trong tỉnh. Ba 
lĩnh vực tỉnh kỳ vọng thu hút nguồn vốn gồm 
du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo và nông 
nghiệp công nghệ cao. 

Lại Hùng // 
  https://kinhtenongthon.vn.- 2019 

 (ngày 20 tháng 9) 

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

ĐỘC ĐÁO LẨU THẢ 

ẩu thả là món ăn của người dân vùng 
biển Phan Thiết (Bình Thuận). Theo chị 
Nguyễn Thị Thanh Thuận, nhân viên nhà 

hàng của Cliff Resort, ngày trước món ăn này 
còn được người địa phương gọi là “gỏi thả”. 
Nguyên liệu của món ăn là các loại cá cơm, cá 
suốt, cá mai có nhiều ở khu vực này; được chế 
biến để thay đổi món trong những bữa cơm 
hàng ngày (cá cơm dùng làm mắm, cá suốt và 
cá mai làm gỏi, món lẩu thả thì dùng cá mai là 
ngon nhất). Qua thời gian, nhiều đầu bếp biến 
tấu cách điệu dần, trở thành món “lẩu thả” đặc 
sắc như ngày nay. Cái tên lẩu thả cũng không 
biết bắt đầu từ bao giờ, do ai nghĩ ra… 

 

Món lẩu thả trình bày khá cầu kỳ 

Chế biến lẩu thả khá cầu kỳ. Trước tiên nói 
về rau, không nhiều lắm nhưng nhất thiết phải 
có hoa chuối thái nhỏ, dưa chuột và xoài xanh 
thái miếng hoặc thái sợi. Nhân gồm thịt ba chỉ 
luộc thái sợi, trứng tráng mỏng thái sợi, bánh 
tráng (bánh đa) nướng giòn, bẻ nhỏ. Cầu kỳ 
nhất vẫn là chế biến món cá mai, nguyên liệu 
chính của món ăn 

 

Bát lẩu thả nhìn tương tự bát bún thang của miền 
Bắc 

Cá mai là một sản vật riêng có ở vùng biển 
Khánh Hòa - Bình Thuận. Cá dùng chế biến 
món lẩu thả phải dùng loại vừa đánh bắt được, 
đang còn tươi; đánh sạch vảy rồi lọc bỏ 
xương, chỉ lấy phần thịt phi lê. Do loài cá này 
khá nhỏ nên nếu không được tươi sẽ rất khó 
xử lý khâu sơ chế và khi ăn nếu thao tác không 
khéo có thể sẽ làm mất giá trị đặc trưng của 
món ăn. Cá mai sau khi làm xong đem rửa 
sạch, tiếp tục chao qua một lượt nước cốt 
chanh rồi ướp qua ít muối, tỏi ớt cho thịt cá 
săn lại. Trình bày lẩu thả cũng khá cầu kỳ, 
dùng trẹt lót lá chuối tươi; ở giữa đặt đĩa cá 
mai đã sơ chế, có thể trang trí thêm vài con 
tôm cho đẹp và món lẩu ngọt hơn khi ăn; xung 
quanh xếp các bẹ hoa chuối đựng rau và các 
loại nhân khác. Nước dùng chế biến từ tôm, 
thịt, càng cua, hành tây, cà chua và bột nêm; 
nước sốt được chế biến từ đậu phộng (lạc) 
của miền Bắc và chuối sứ chín xay nhuyễn để 
tạo độ béo và ngọt, dùng muối để có vị mặn 
mà không phải nước mắm. Ngoài ra còn một 
đĩa bún tươi ăn kèm. 

L 
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Chế biến món ăn đã cầu kỳ, đến cách ăn 
cũng cầu kỳ không kém. Lẩu thả có 2 cách 
dùng. Cách đầu tiên là dùng theo kiểu gỏi, 
dùng bánh tráng cuốn cá mai với rau, nhân và 
bún, ăn kèm với nước sốt đậu phộng. Cách 
dùng thứ hai là theo kiểu lẩu, dùng kèm một ít 
nước sốt cho đậm đà. Trước tiên cho tôm vào 
nước dùng cho chín và để nước lẩu thêm ngọt. 
Khác với kiểu lẩu thông thường là dùng chén 
(bát ăn cơm của miền Bắc), lẩu thả phải dùng 
tô (bát múc canh). Cho rau, bún, các loại nhân, 
bánh tráng vào bát, bao gồm cả cá mai; dùng 
thêm một chút nước sốt rồi chan một lượng 
nhỏ nước lẩu vào. Bát lẩu thả trông khá nhiều 
màu sắc, tương tự một bát bún thang của miền 
Bắc; tuy nhiên do ý thích mỗi người khác nhau 

khi chan nước dùng nhiều hay ít và bản thân 
nước dùng cũng khác nên khi ăn sẽ cảm nhận 
được sự khác biệt. 

Cá mai có thể dùng theo kiểu tái chanh, 
kiểu này người dân địa phương thường dùng. 
Với những du khách không dùng được theo 
kiểu tái chanh thì có thể chần qua nước dùng 
từ 1-3 giây, cá sẽ vừa chín tới, giòn, ngọt; chần 
lâu hơn có thể làm cá chín hơn, sẽ bị bở và 
không ngon. Người ăn được cay có thể cho 
thêm vài lát ớt tươi sẽ tăng thêm vị ngon của 
món ăn. 

Thanh Minh // http://baodulich.net.vn.- 
2019 (ngày 24 tháng 9) 

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

VỊT DẰM BẮC BÌNH, MÓN NGON ĐẰM THẮM HƯƠNG QUÊ 

ược ví như là một món ăn đằm thắm 
hương quê của đất và người Bắc Bình 
(Bình Thuận), món ngon vịt dằm từ lâu 

đã là một thương hiệu ẩm thực được nhiều 
người biết và tìm đến thưởng thức. 

 

Để làm món vịt dằm ngon và đằm thắm 
hương quê, nguyên liệu chính dĩ nhiên phải là 
vịt. Theo kinh nghiệm của người dân Bắc 
Bình, vịt dùng nấu món này phải là vịt nuôi ở 
Đồng Mới hay Cà Giây, hai cánh đồng lúa ngút 
ngàn của huyện Bắc Bình chứ không phải là 
vịt nuôi thả vườn hay nuôi công nghiệp. 

Món vịt dằm muốn đậm đà hương vị quê 
hương trước hết phải có me chín, vị chua chua 
ngọt ngọt. Me chín đem về cạy bỏ hạt rồi cho 
vào hũ ướp ít muối. Me càng để lâu thì lấy ra 
nấu vịt dằm càng ngon. Nguyên liệu tiếp theo 
là củ gừng tươi ướp thịt để tạo mùi thơm đặc 
trưng. Cuối cùng là thơm (dứa), cà chua và ớt. 

Cách nấu như sau: trước tiên là luộc vịt với 
một tép gừng bỏ vào nước cho thịt thơm. Tiếp 

theo là giã nhuyễn và xào chín các nguyên liệu 
như tỏi, cà chua, ớt, thơm, me chín, gừng và 
một số gia vị như muối, đường, bột ngọt. Bí 
quyết món vịt dằm ngon chính là việc chọn liều 
lượng các nguyên liệu và gia vị phù hợp (tùy 
cách nấu và nêm nếm). Nguyên liệu sau khi 
xào chín, để nguội rồi cho vào nồi nước luộc 
vịt, trộn đều và nếm lại tùy theo khẩu vị. Thịt 
vịt chặt miếng vừa ăn, trút hết vào nồi nước 
luộc gia vị. 

Vịt dằm có thể ăn với nhiều loại rau, nhưng 
chủ lực vẫn là rau răm. Khi chế biến, rau răm 
phải cắt nhỏ cho vào nồi vịt dằm khi đã nguội 
để không bị đắng. Món này thường ăn kèm với 
bún. Múc cả thịt và nước chan lên tô bún, rồi 
rắc thêm vài hạt đậu phộng rang. Tô bún vịt 
dằm vừa phảng phất mùi thơm của gừng, vị 
chua của me, cà chua và trái thơm, lại vừa có 
vị cay cay của ớt, tỏi quyện cùng miếng thịt vịt 
ngọt béo, đem đến cho thực khách một món 
ăn vừa thơm ngon, vừa đằm thắm hương quê 
Bắc Bình - Bình Thuận.  

Vịt dằm là món ăn có từ lâu đời ở Bắc Bình 
và là món ăn truyền thống dùng trong những 
dịp lễ tết dân gian ở địa phương. Hiện món vịt 
dằm đằm thắm hương quê với hương vị truyền 
thống luôn được giữ nguyên đã trở thành món 
ngon phổ biến ở Bình Thuận, được nhiều thực 
khách tìm đến thưởng thức. 

 

Vũ Nguyên // http://baodulich.net.vn.- 
2019 (ngày 13 tháng 9) 

Đ 
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

 

BÀU TRẮNG ĐƯỢC XẾP HẠNG DI TÍCH DANH THẮNG QUỐC GIA 

ộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký 
quyết định về việc xếp hạng di tích 
quốc gia danh lam thắng cảnh Bàu 

Trắng (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh 
Bình Thuận). 

 

Bàu Trắng là hồ nước ngọt cách thành 
phố Phan Thiết khoảng 62 km về hướng 
Đông Bắc, trước đây thuộc xã Bình Nhơn, 
huyện Hòa Đa. Bàu Trắng chia thành 2 phần 
bởi một đồi cát trắng tinh vắt ngang qua. 
Nhân dân ở đây từ xưa đã gọi là Bàu Ông 
và Bàu Bà. Nước trong hồ rất trong và ngọt. 
Từ xa nhìn lại là một màu xanh mát dịu phủ 
lên những đồi cát trắng phau. 

Bàu Trắng sở hữu một cảnh quan đặc thù 
là một đồi cát mênh mông được du khách và 

các nhiếp ảnh gia đặt cho cái tên thật mỹ 
miều là "Đồi Trinh nữ". Cả một vùng cát 
trắng mênh mông, mà hình hài là những đồi 
cát bay thay đổi theo những ngày gió đem 
đến cho điểm tham quan Bàu Trắng một sức 
hấp dẫn kỳ lạ, làm say lòng biết bao du 
khách và nhiếp ảnh gia gần xa. Một điều kỳ 
thú nữa là cả Bàu Ông và Bàu Bà đều sở 
hữu trữ lượng nước ngọt khổng lồ dù có vị 
trị nằm kề bên bãi biển. Đến với Bàu Trắng 
du khách còn có dịp thưởng ngoạn không 
gian luôn ngập tràn "nắng vàng, cát trắng" 
cùng với một mùa sen trắng rực rỡ dưới 
nắng hè miền cực Nam Trung bộ. 

Thời gian gần đây, khu du lịch sinh thái 
Bàu Trắng luôn là điểm đến thú vị trong hành 
trình tham quan, khám phá điểm đến Phan 
Thiết - Bình Thuận của du khách trong và 
ngoài nước, mỗi năm Bàu Trắng đón hàng 
trăm ngàn lượt khách đến tham quan và trải 
nghiệm các dịch vụ độc đáo. Việc được xếp 
hạng là di tích danh thắng quốc gia sẽ góp 
phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa 
chỉ du lịch Bàu Trắng nói riêng, du lịch Phan 
Thiết - Bình Thuận nói chung. 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 11 tháng 9) 

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

BÌNH THUẬN ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ, KHAI THÁC 
LỢI THẾ DU LỊCH VEN BIỂN 

ược thiên nhiên ban tặng 192km bờ 
biển với những dải cát trắng kéo dài, 
thời tiết quanh năm ổn định, Bình 

Thuận là điểm đến lý tưởng của du khách 
vào bất cứ thời điểm nào trong năm. 

Qua 24 năm hình thành và phát triển, 
ngành du lịch Bình Thuận không chỉ đánh 
dấu tên mình trên bản đồ du lịch Việt Nam và 

thế giới mà còn trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn của địa phương. 

Để hiện thực hóa Quyết định số 1772/QĐ-
TTg về việc quy hoạch tổng thể phát triển 
Khu Du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình 
Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2030, tỉnh tập trung huy động mọi nguồn lực, 
kêu gọi thu hút các nhà đầu tư chiến lược có 

B 

Đ 

https://www.vietnamplus.vn/tags/Du-l%e1%bb%8bch-B%c3%acnh-Thu%e1%ba%adn.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Du-l%e1%bb%8bch-Vi%e1%bb%87t-Nam.vnp
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tầm cỡ để khai thác hiệu quả tiềm năng và 
lợi thế du lịch ven biển. 

 

Bãi biển ở Bình Thuận 

Khẳng định thế mạnh du lịch ven biển 

Sự kiện Nhật thực toàn phần vào ngày 
24/10/2015 đã thu hút hàng trăm nghìn 
người từ khắp nơi đổ về Mũi Né-Phan Thiết 
(Bình Thuận) để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ 
thú của thiên nhiên, trong đó có nhiều doanh 
nhân đã đến tìm kiếm cơ hội đầu tư. 

Mũi Né hoang sơ với những rặng dừa và 
đồi cát đã được đánh thức, nhanh chóng trở 
thành điểm đến hấp dẫn du khách lẫn các 
nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Nguồn tài 
nguyên du lịch phong phú được khơi dậy và 
đánh dấu cho sự vươn lên đầy ấn tượng của 
du lịch Bình Thuận. 

Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Thuận cho biết du lịch Bình Thuận đã đạt 
được nhiều kết quả nổi bật và có sự phát 
triển liên tục với những chuyển biến mạnh 
mẽ. Vị trí của du lịch trong cơ cấu kinh tế của 
tỉnh ngày càng nâng lên, từng bước khẳng 
định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. 

Lượng khách liên tục tăng qua các năm, 
nhất là khách quốc tế là bằng chứng cho sự 
phát triển của du lịch Bình Thuận. Nếu như 
năm 1995 toàn tỉnh Bình Thuận mới đón 
53.200 lượt khách, đến năm 2018, lượng 
khách đến với tỉnh đạt 5,7 triệu lượt, trong 
đó khách du lịch quốc tế khoảng 675 nghìn 
lượt. Lượng khách du lịch đến tỉnh tăng bình 
quân 12,86%/năm, trong đó khách quốc tế 
tăng bình quân 14%/năm. Doanh thu từ 
khách du lịch tăng bình quân 19,2%/năm. 

Năm 2018, GRDP du lịch ước đạt 9,44% 
trên tổng GRDP của tỉnh. Từ đầu năm 2019 
đến nay, Bình Thuận đón gần 4 triệu lượt 
khách (tăng 12% so cùng kỳ năm 2018). 
Doanh thu du lịch 8 tháng đầu năm 2019 đạt 
hơn 9.900 tỷ đồng (tăng 18% so cùng kỳ 
năm 2018). 

Thêm vào đó, việc tạo dựng môi trường 
đầu tư thông thoáng ngày càng thu hút mạnh 
các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào 
lĩnh vực du lịch ở Bình Thuận. Đến nay, toàn 
tỉnh có khoảng 390 dự án du lịch còn hiệu 
lực, trong đó 23 dự án đầu tư nước ngoài. 
Cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ du lịch phát 
triển nhanh về số lượng và chất lượng. 

Với gần 490 cơ sở lưu trú, tổng số 15.000 
phòng lưu trú, Bình Thuận cơ bản đáp ứng 
nhu cầu lưu trú của du khách trong các đợt 
cao điểm. 

Được thiên nhiên ban tặng 192km bờ 
biển với những dải cát trắng kéo dài, thời tiết 
quanh năm ổn định, Bình Thuận là điểm đến 
lý tưởng của du khách vào bất cứ thời điểm 
nào trong năm. 

 

Bình Thuận được thiên nhiên ban tặng 192km 
bờ biển với những dải cát trắng kéo dài. (Ảnh: 
Hồng Hiếu/Vietnam+) 

Thêm vào đó, Bình Thuận còn có nhiều 
danh lam thắng cảnh đẹp ven biển như: Mũi 
Yến, Hòn Cau, hải đăng Kê Gà, Gành Son... 
Đặc biệt, Bình Thuận còn có dải resort cao 
cấp ven biển Hàm Tiến, Mũi Né - nơi ghi dấu 
ấn trong lòng du khách mà không nơi nào có 
được. 

Chị Tatyana, du khách đến từ Nga cho 
biết chị rất thích biển và con người nơi đây. 
Đi du lịch ở nhiều nơi nhưng chị Tatyana 

https://www.vietnamplus.vn/tags/Du-l%e1%bb%8bch-ven-bi%e1%bb%83n.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/M%c5%a9i-N%c3%a9.vnp
https://cdnimg.vietnamplus.vn/uploaded/fsmsy/2019_09_12/vnp_du_lich_binh_thuan_3.jpg
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luôn quay lại nơi này vì cảm giác rất thân 
thuộc. 

Không chỉ có các dịch vụ nghỉ dưỡng cao 
cấp cùng phong cách ẩm thực độc đáo miền 
biển, Bình Thuận còn là nơi hội tụ của vận 
động viên, du khách đam mê môn thể thao 
trên biển. Với ưu đãi về nắng, gió, địa hình 
tự nhiên..., Bình Thuận trở thành một trong 
những nơi tốt nhất để tổ chức các môn thể 
thao như lướt ván buồm, lướt ván diều... 

Nổi bật là Giải lướt ván buồm quốc tế Fun 
Cup được tổ chức đều đặn trong hơn 20 
năm qua. Điều này minh chứng cho sức hấp 
dẫn của biển Mũi Né nói riêng và biển Bình 
Thuận nói chung. 

Theo ông Pascal Lefebvre, đơn vị tổ chức 
Giải lướt ván buồm quốc tế Fun Cup, điều 
thu được lớn nhất chính là việc quảng bá 
hình ảnh của Mũi Né đến với thế giới. Từ các 
giải đấu, các du khách, vận động viên biết và 
tìm đến Mũi Né nhiều hơn. 

Thu hút các dự án tầm cỡ để du lịch 
vươn tầm 

Những năm qua, tỉnh Bình Thuận luôn 
tích cực thu hút đầu tư, phát triển ngành du 
lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy 
nhiên, theo nhận định của một số chuyên 
gia, tốc độ phát triển du lịch của tỉnh còn 
chậm so với mặt bằng chung của các địa 
phương khác. 

Hiện nay, Bình Thuận vẫn còn thiếu các 
khu trung tâm thương mại, khu vui chơi giải 
trí quy mô lớn, tổ hợp du lịch đa năng với 
những sản phẩm du lịch cao cấp... để kéo 
dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và số lần 
quay lại của du khách trong nước, quốc tế. 

Thêm vào đó, kết cấu hạ tầng du lịch 
chưa đồng bộ, sản phẩm du lịch chưa đa 
dạng... là những nguyên nhân khiến du lịch 
chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và 
lợi thế của tỉnh. 

Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết 
việc cuối năm 2018, Mũi Né (Bình Thuận) 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 
hoạch tổng thể phát triển thành Khu du lịch 
quốc gia đã tạo cơ sở giúp Bình Thuận thu 
hút nhà đầu tư chiến lược có tầm cỡ để phát 

triển Mũi Né thành điểm đến hấp dẫn, đóng 
vai trò quan trọng trong hệ thống du lịch của 
vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước. 

Bình Thuận phấn đấu đến năm 2030 đưa 
Mũi Né trở thành một trong những điểm đến 
hàng đầu của khu vực châu Á Thái Bình 
Dương. 

 

Bình Thuận có nhiều lợi thế phát triển du lịch. 
(Ảnh: Hồng Hiếu/Vietnam+) 

Để hiện thực hóa quy hoạch này, thời 
gian tới, Bình Thuận tập trung khai thác sản 
phẩm du lịch thế mạnh là du lịch biển và sản 
phẩm du lịch đặc trưng là du lịch tham quan, 
khám phá cảnh quan, hệ sinh thái đồi cát, 
thể thao trên địa hình cát. 

Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch khác 
như sản phẩm du lịch khai thác đặc trưng 
văn hóa địa phương; du lịch gắn với cộng 
đồng; du lịch gắn với lễ hội, sự kiện văn hóa, 
thể thao và du lịch; các hoạt động nghệ thuật 
đường phố... tiếp tục được đầu tư. 

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh, trên cơ sở quy hoạch 
không gian phát triển du lịch, ngoài khu vực 
trung tâm là Mũi Né (thành phố Phan Thiết), 
Bình Thuận tập trung kêu gọi các dự án khu 
phức hợp du lịch lớn, tổ hợp du lịch đa năng 
với những sản phẩm du lịch cao cấp, đặc 
biệt là nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí, 
nông nghiệp kết hợp đô thị, khám phá biển 
đảo vào khu vực Hòa Thắng, Hòa Phú 
(huyện Bắc Bình) và các dự án du lịch quy 
mô lớn tại khu vực ven biển phía Nam như 
Hàm Tân, La Gi, Hàm Thuận Nam, huyện 
đảo Phú Quý. 

Để khai thác hết tiềm năng và đưa du lịch 
vươn tầm, thời gian tới, Bình Thuận tiếp tục 
cải thiện môi trường đầu tư; cải cách mạnh 
thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế, 
chính sách theo hướng thuận lợi cho việc 
thu hút đầu tư nhất là các nhà đầu tư chiến 

https://cdnimg.vietnamplus.vn/uploaded/fsmsy/2019_09_12/vnp_binh_thuan_2.jpg
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lược, tập đoàn quản lý du lịch chuyên 
nghiệp. 

Tỉnh đầu tư dự án du lịch mang tính đặc 
trưng, tổ hợp du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí, 
thể thao biển có quy mô lớn, chất lượng cao. 

Tỉnh sẽ thúc đẩy triển khai sớm các dự án 
đầu tư: đường cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết; 
cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B; đẩy nhanh 

tiến độ xây dựng sân bay Phan Thiết; tăng 
cường quản lý đảm bảo môi trường du lịch 
an toàn, văn minh, ứng xử thân thiện, giải 
quyết tốt vấn đề về môi trường tự nhiên, xã 
hội. 

Hồng Hiếu // 
https://www.vietnamplus.vn.- 2019 

 (ngày 12 tháng 9) 

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

BÌNH THUẬN ĐỒNG HÀNH CÙNG DU KHÁCH BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SỰ 
PHÁ SẢN CỦA TẬP ĐOÀN LỮ HÀNH THOMAS COOK (ANH) 

heo đó, ngay sau khi Tập đoàn Lữ 
hành Thomas Cook tuyên bố phá sản 
vào ngày 23/9 đã ảnh hưởng đến 

doanh nghiệp và khách du lịch tại một số 
quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam 
nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng. Hiện 
tại, có khoảng 600.000 khách hàng của Tập 
đoàn Lữ hành Thomas Cook đang bị "mắc 
kẹt" ở nước ngoài, buộc các chính phủ các 
nước và các công ty bảo hiểm phải cùng 
phối hợp để đưa du khách trở về nước. 

 

Thống kê sơ bộ, hiện Bình Thuận có 14 
doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi vụ việc phá 
sản của Tập đoàn Lữ hành Thomas Cook. 
Tại cuộc họp bàn, các doanh nghiệp lưu trú 
cũng đã trình bày thiệt hại và nêu cách khắc 
phục của từng doanh nghiệp. Theo các 
doanh nghiệp, thiệt hại cũng không quá lớn 
và hiện các doanh nghiệp đang phối hợp với 
nhau để tổ chức thăm hỏi, trấn an và hỗ trợ 
tối đa cho du khách bị ảnh hưởng. 

Đồng thời, ngành du lịch Bình Thuận cũng 
như các doanh nghiệp đã thống nhất việc 
đồng hành cùng du khách. Trước mắt, vào 
ngày 28/9, sẽ hỗ trợ xe đưa đón du khách có 
hợp đồng với Lữ hành Thomas Cook trước 
ngày 23/9 từ Phan Thiết vào sân bay Tân 

Sơn Nhất (TP.HCM) để về nước. Đối với các 
hợp đồng sau ngày 23/9, các doanh nghiệp 
sẽ chủ động liên hệ, thương lượng với du 
khách mức giá hợp lý nhất để không ảnh 
hưởng đến doanh nghiệp và du khách. 

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch cũng vừa có văn bản gửi các cơ sở 
kinh doanh lưu trú trên địa bàn động viên, 
tạo sự an tâm cho du khách đang lưu trú tại 
các đơn vị, phục vụ và đối xử bình thường 
theo điều kiện tốt nhất để du khách yên tâm 
tận hưởng kỳ nghỉ của mình theo chương 
trình tour đã đăng ký. Trong trường hợp du 
khách muốn về nước sớm hơn chương trình 
đơn vị cần tạo điều kiện, hỗ trợ cho du 
khách, không được lưu giữ hộ chiếu trái quy 
định, không yêu cầu du khách trả các khoản 
phí nằm trong hợp đồng đã thỏa thuận với 
Lữ hành Thomas Cook. Ngoài ra, cần thống 
kê lại số lượng khách du lịch của Thomas 
Cook đang và sẽ lưu trú về số lượng khách, 
ngày lưu trú, giá trị hợp đồng, mức độ thiệt 
hại để cùng tìm giải pháp hỗ trợ. 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Nguyễn Lan Ngọc cho biết thêm: "Để 
giữ hình ảnh đẹp về điểm đến Bình Thuận 
an toàn, thân thiện, ngành Du lịch Bình 
Thuận sẽ đồng hành và cùng chung tay hỗ 
trợ, chia sẻ khó khăn với du khách, quyết 
không bỏ rơi du khách dù chỉ một người để 
Bình Thuận luôn là điểm đến mến khách, an 
toàn trong lòng du khách trong và ngoài 
nước. 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 28 tháng 9) 

T 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 09 năm 2019                           __             -82- 
 

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

BÌNH THUẬN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG, ƯU TIÊN 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ỉnh Bình Thuận hướng tới quy hoạch 
phát triển du lịch bền vững gắn với ưu 
tiên bảo vệ môi trường, góp phần tạo 

cảnh quan và hướng đến một nền du lịch 
xanh. 

 

Bình Thuận nổi tiếng với du lịch trượt cát (Ảnh 
minh họa). 

Thực tế cho thấy trong những năm qua, 
với lợi thế thiên nhiên ưu đãi, Bình Thuận có 
bờ biển dài và đẹp, thu hút nhiều khách quốc 
tế, đem lại nguồn thu nhập quan trọng cho 
người dân. 

Theo thống kê, tính đến hết tháng 8 năm 
nay, Bình Thuận đã thu hút được gần 4 triệu 
lượt du khách. Như vậy, so với cùng kỳ năm 
ngoái lượng khách đổ về địa phương đã 
tăng khoảng 12,4%, đạt 62,4% kế hoạch 
năm. Dó đó, chưa hết quý 3, ngành du lịch 

đã đem lại doanh thu ước đạt gần 10 nghìn 
tỷ đồng, tăng 18,08% so với cùng kỳ năm 
2018, chiếm 66% kế hoạch năm. 

Tuy nhiên, việc du lịch Bình Thuận phát 
triển nhanh, mạnh trong những năm gần đây 
đã tạo sức ép rất lớn đến môi trường tự 
nhiên, đặc biệt là những khu du lịch ven 
biển.  

Du khách tăng, kéo theo hệ lụy rác thải ra 
môi trường cũng nhiều hơn. Đa dạng sinh 
học và cảnh quan thiên nhiên bị xâm hại khi 
ngày càng nhiều khu nghỉ dưỡng và resort. 
Trước sức ép của bài toàn phát triển kinh tế 
du lịch bền vững, vấn đề bảo vệ môi trường 
đang được tỉnh quan tâm.  

Chính vì thế, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 
phát triển du lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh 
chủ trương của địa phương là phát triển du 
lịch theo hướng bền vững, gắn với ưu tiên 
bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan 
và hướng đến một nền du lịch xanh. 

Cụ thể, Bình Thuận ưu tiên phát triển các 
sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường. 
Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ 
môi trường, ngăn chặn và kiểm soát các 
nguồn gây ô nhiễm. 

VK // https://giaoducthoidai.vn.- 2019 
(ngày 21 tháng 9) 

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

BÌNH THUẬN SÁU THÁNG CHỈ CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ 
MỘT DỰ ÁN DU LỊCH 

heo kết quả thu hút đầu tư và triển khai 
dự án du lịch do UBND tỉnh Bình 
Thuận vừa công bố mới đây, trên địa 

bàn tỉnh trong sáu tháng đầu năm 2019 chỉ 
có một dự án du lịch duy nhất được phê 
duyệt chủ trương đầu tư.  

Nguyên nhân của việc “đứng hình” các dự 
án ở địa phương giàu tiềm năng du lịch như 
Bình Thuận là do hầu hết các dự án đều nằm 
trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia 

theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 6-5-
2014 của Thủ tướng Chính phủ nên phải 
chờ xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. 

Nhằm thu hút thêm nguồn lực, UBND tỉnh 
Bình Thuận dự kiến sẽ tổ chức hội nghị xúc 
tiến đầu tư vào cuối tháng 9 này, đồng thời 
sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định 
ban hành kèm theo Quyết định số 
07/2017/QĐ-UBND về trình tự giải quyết thủ 
tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng 

T 

T 
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nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước 
trên địa bàn. Ngoài ra, việc quy hoạch tổng 
thể phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Né 
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 
quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Phú 
Quý đến năm 2030 cũng đang được các 
cấp, các ngành của Bình Thuận tích cực 
triển khai. 

 

Dự án này thuộc xã Tiến Thành, TP Phan Thiết 

với tổng mức đầu tư 50 tỉ đồng. 

PD // https://plo.vn.- 2019 
 (ngày 4 tháng 9) 

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

BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN 
DU LỊCH BIỂN 

ể quản lý và phát huy giá trị nguồn tài 
nguyên biển, bảo đảm môi trường du 
lịch biển an toàn, thân thiện, UBND 

tỉnh Bình Thuận vừa ban hành văn bản chỉ 
đạo các sở, ngành chức năng và các huyện, 
thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh tăng 
cường công tác kiểm tra, triển khai các giải 
pháp quản lý điểm đến nhằm đảm bảo an 
toàn tại các bãi tắm biển, tăng cường công 
tác tuyên truyền, hướng dẫn và nhắc nhở du 
khách khi đến tắm tại các khu vực bãi biển 
trên địa bàn tỉnh. 

 

Bên cạnh đó, phải thực hiện ngay việc đặt 
phao tiêu, bảng nội quy, bảng ký hiệu, bảng 
cảnh báo tại những khu vực tiềm ẩn nhiều 
nguy cơ tai nạn, những thời điểm sóng to, 

gió lớn, thời tiết không thuận lợi cho việc tắm 
biển, tổ chức tốt việc trực giám sát, cứu hộ, 
cứu nạn; thông tin cảnh báo kịp thời và kiên 
quyết không để du khách xuống tắm tại 
những vùng nước nguy hiểm để ngăn ngừa 
xảy ra tai nạn đuối nước. 

Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh Bình 
Thuận cũng cần huy động sự vào cuộc, giám 
sát của cộng đồng, để người dân thường 
xuyên để ý, cảnh báo nếu thấy người dân và 
du khách tắm biển ở nơi không an toàn. 
Trường hợp cần thiết thì các địa phương 
phải thành lập ngay đội cứu hộ tại chỗ, thanh 
niên tình nguyện sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, 
cứu nạn để đảm bảo an toàn cho người dân 
và du khách tắm biển. 

Cùng với đó, Sở VHTTDL cũng đã có văn 
bản đề nghị các địa phương có biển phải 
cung cấp điện thoại đường dây nóng, cử cán 
bộ, hay đơn vị trực tiếp thực hiện công tác 
bảo đảm an toàn cho du khách, triển khai kịp 
thời công tác cứu hộ, cứu nạn khi sự cố xảy 
ra, đảm bảo an toàn cho du khách khi đến 
du lịch tại Bình Thuận. 

Nguyên Vũ // http://baodulich.net.vn.- 
2019 (ngày 8 tháng 9) 

 

 

Đ 
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DẠO CHƠI PHÚ QUÝ 

ược xem như "viên ngọc" của vùng 
biển Nam Trung Bộ, đảo Phú Quý 
(cũng là một huyện, thuộc tỉnh Bình 

Thuận) nay đã trở thành điểm đến tuyệt vời 
của đối với du khách trong và ngoài nước. 

 

Bãi Nhỏ với làn nước biển trong vắt. 

Từ Hà Nội, chúng tôi bắt chuyến xe khách 
giường nằm để thực hiện chuyến đi tới cảng 
Phan Thiết, Bình Thuận. Từ đây chúng tôi 
bắt chuyến tàu cao tốc, khởi hành vào đầu 
giờ chiều để rẽ sóng tiến ra vùng biển khơi. 
Sau hơn hai giờ lênh đênh trên biển, mọi 
người đến được cầu cảng Phú Quý, bắt đầu 
những ngày rong ruổi, khám phá hòn đảo 
xinh đẹp. 

Khung cảnh bình yên, trong lành với 
những bãi biển hoang sơ, trong vắt là những 
gì chúng tôi nhận thấy khi dạo bước trên 
đảo. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Phú Quý 
còn có tên gọi là Cù Lao Thu, với diện tích 
khoảng 16,5 km2 và hơn 30.000 cư dân sinh 
sống. Người dân đã ra Phú Quý khai hoang, 
định cư từ cách đây vài trăm năm. 

 

Chợ hải sản trên đảo Phú Quý lúc bình minh. 

Hiện nay, dịch vụ du lịch trên đảo Phú 
Quý khá phát triển. Mọi người có thể thuê xe 
ôm, xe lam để di chuyển từ cầu cảng về cách 
khu nhà nghỉ, khách sạn. Tùy theo nhu cầu 
của từng người mà ở Phú Quý có các loại 
nhà nghỉ từ bình dân (kiểu homestay) đến 
hạng sang. Thậm chí, với mức kinh phí eo 
hẹp, bạn hoàn toàn có thể xin ở nhờ miễn 
phí tại nhà dân một vài đêm. 

Sau một đêm nghỉ ngơi trên đảo, sáng 
hôm sau, nhóm quyết định thuê xe máy để 
bắt đầu chuyến trải nghiệm, khám phá các 
thắng cảnh nơi đây. Theo bản đồ được tìm 
hiểu trước đó, chúng tôi quyết định thẳng 
tiến đến xã Long Hải và Tam Thanh. Ở địa 
điểm giáp ranh giữa hai xã có một vách núi 
đá bazan hùng vĩ, mà rất nhiều người ra đảo 
Phú Quý đều tìm đến check-in, chụp ảnh. Từ 
phía sau chùa Linh Sơn, du khách có thể 
quan sát thấy những khối đá bazan đen 
nhám khổng lồ xếp thành từng tầng, từng 
tầng từ chân sóng lên cao vút. Trên thảm đá 
là những loài cỏ dại, cây thân leo đua nhau 
mọc khiến cho cảnh sắc càng trở nên cuốn 
hút. 

 

Du khách chụp ảnh ở khu núi đá bazan, phía sau 
chùa Linh Sơn. 

Sau khi ngắm cảnh biển và bờ đá đen 
nhám, mọi người lại cùng nhau vào chùa 
Linh Sơn tĩnh tâm bái phật. Đến đảo Phú 
Quý mới biết có rất nhiều công trình tâm linh, 
tôn giáo xuất hiện từ lâu đời gắn liên với đời 
sống tín ngưỡng của cư dân. Ngoài chùa 
Linh Sơn, bạn có thể đến tham quan các 
công trình tôn giáo, tín ngưỡng khác như: 
Chùa Linh Bửu, chùa Linh Quang, Mộ Thầy, 
Tòa Thánh Tây Ninh, Vạn An Thạnh… 

Đ 
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Chúng tôi quyết định đi tới núi Cấm để 
ngắm ngọn hải đăng cao 126 m, thuộc xã 
Ngũ Phụng. Điểm ngắm cảnh trên đỉnh núi 
Cấm thật tuyệt vời, với tầm quan sát rộng 
bao la. Chúng tôi thấy những cột điện gió - 
tạo ra năng lượng từ thiên nhiên hết sức ấn 
tượng. Từ đỉnh núi, bạn có thể quan sát 
được toàn cảnh đảo Phú Quý tươi đẹp, trù 
phú đến nhường nào. 

 

Hải đăng trên đỉnh núi Cấm. 

Chiều đến, khi ánh nắng bắt đầu chói 
chang, chúng tôi đi "giải nhiệt" ở khu vịnh 
Triều Dương, rồi Bãi Nhỏ - ghềnh Hang. Đây 
là những bãi tắm tuyệt vời với làn nước biển 
trong vắt, có thể nhìn thấy tận đáy. Nếu thuê 
được dụng cụ lặn biển, bạn hoàn toàn có thể 
ngắm những rặng san hô đẹp mê hồn. 

 

Ghềnh Hang - nơi du khách có thể ngắm cảnh 
biển lúc bình minh và hoang hôn tuyệt đẹp. 

Nếu du khách lưu lại vài ngày trên đảo thì 
có thể đến tham quan làng chài Long Hải, 
Ngũ Phụng và trải nghiệm ở cảng cá Phú 
Quý tấp nập vào mỗi sáng. Vài loại hài sản 
như mực nang, cua huỳnh đế, cua mặt 
trăng, bạch tuộc… là những món ăn đặc sản 
nên thưởng thức khi ghé thăm Phú Quý. 

 

Chùa Linh Bửu - công trình tôn giáo tiêu biểu trên 
đảo. 

Khung cảnh hoang sơ, thanh bình cùng 
với vẻ hồn hậu, hiếu khách của cư dân trên 
đảo là những nét thú vị, tuyệt vời khiến 
chúng ta muốn lưu lại lâu hơn hoặc sẽ trở lại 
đảo Phú Quý nhiều lần trong tương lai. 

 

Quạt điện gió trên đảo 

Nguyễn Hường // 
https://nhandan.com.vn.- 2019 

 (ngày 3 tháng 9) 

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

BÌNH THUẬN: ĐÓN 39.000 LƯỢT KHÁCH DỊP NGHỈ LỄ 
QUỐC KHÁNH 2.9 

hông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Bình Thuận, dịp nghỉ lễ Quốc 
khánh 2/9 năm nay, Bình Thuận đón 

khoảng 39.000 lượt khách, trong đó khách 
quốc tế khoảng 4.200 lượt trong 3 ngày nghỉ 
lễ từ 31/8 đến 2/9/2019.  T 
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Tính riêng trong hai ngày cuối tuần 31/8 - 
1/9, nhiều khu du lịch cao cấp ở khu du lịch 
Hàm Tiến, trung tâm thành phố Phan Thiết, 
Tiến Thành - Hàm Thuận Nam khách đã đặt 
kín phòng, công suất sử dụng từ 80 - 90%. 
Mặc dù nhu cầu đặt phòng nghỉ dịp Quốc 
khánh lớn nhưng nhìn chung giá phòng và 
dịch vụ tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né chỉ 
tăng khoảng 10 - 15%. Do nghỉ lễ năm nay 
kéo dài 3 ngày, nên lượng khách nội địa 
chiếm khá đông, đa số đến từ TP.HCM, Lâm 
Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, các tỉnh Tây 
Nam bộ. Khách tập trung chủ yếu ở khu vực 
Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành, Hàm Thuận 
Nam, La Gi. 

Theo một số doanh nghiệp du lịch, do 
lượng phòng nghỉ dịp này phần lớn được 

khách đặt từ đầu năm nên giá ổn định. Ngoài 
ra, thời điểm nghỉ lễ Quốc khánh đang là thời 
điểm các doanh nghiệp du lịch hưởng ứng 
cuộc vận động kích cầu du lịch nên giá cả 
các dịch vụ tương đối ổn định. Bên cạnh đó, 
ngành du lịch Bình Thuận đã và đang thực 
hiện nhiều giải pháp "bình ổn" giá cả lẫn an 
ninh trật tự trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 
Quốc khánh, thường xuyên thông báo 
đường dây nóng hỗ trợ du khách 
(0252.3810.801, 0252.3608.222) tại các khu 
du lịch, điểm tham quan, khu mua sắm, ẩm 
thực, giải trí để sẵn sàng hỗ trợ du khách. 

Cũng cần nói thêm, dịp nghỉ lễ Quốc 
khánh năm nay thời tiết không thuận lợi (do 
mưa bão) cũng ảnh hưởng đến sự nhộn 
nhịp của lượng khách đến và nhìn chung 
diễn ra ổn định như dịp 2/9 năm ngoái. Bên 
cạnh đó, để đảm bảo an toàn, thoải mái cho 
du khách vui chơi, tham quan du lịch, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn 
đề nghị các địa phương, Ban quản lý các 
khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch 
trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản 
lý, kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật 
tự, an toàn du khách, vệ sinh môi trường, vệ 
sinh an toàn thực phẩm, gía cả, chất lượng 
dịch vụ. 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 3 tháng 9) 

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

KHÁM PHÁ “TIỂU SA MẠC SAHARA” CỦA VIỆT NAM 

ếu muốn trải nghiệm cảm giác rong 
ruổi trên hoang mạc rộng lớn, bạn 
không cần phải mơ mộng hay đi 

đâu xa xôi khi đã có Bàu Trắng hay còn 
được gọi là Bạch Hồ, Bàu Cát, Bàu Sen 
(xã Hòa Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận), 
nơi được ví như “tiểu sa mạc Sahara” của 
Việt Nam. 

Viên ngọc quý giữa sa mạc khô cằn 

Bàu Trắng nằm cách TP Phan Thiết 
62km về hướng Đông Bắc, cách biển Mũi 
Né gần 30km. Cung đường ven biển Bàu 
Trắng - Phan Rí được mệnh danh là cung 
đường ven biển được yêu thích nhất Việt 
Nam và lọt vào top 5 cung đường xuyên 

đồi cát đẹp khiến bất cứ ai cũng bị hớp 
hồn. 

 

Vùng Bàu Trắng tựa như một sa mạc. 

Khung cảnh thiên nhiên một bên là biển, 
một bên là những cồn cát trắng nối đuôi 
nhau được ngăn cách bởi con đường 

N 

https://toquoc.mediacdn.vn/2019/9/3/10-15674773208321765047597.jpg
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nhựa thẳng tắp trải dài tạo nên một bức 
tranh hoang sơ và kỳ vĩ. Khi nhìn từ trên 
cao, bạn sẽ cảm nhận rõ nét sự đan xen 
màu sắc rất hài hòa, màu trắng của cồn 
cát, nền xanh thẳm của trời và biển khiến 
con người dường như trở nên bé nhỏ 
trước thiên nhiên rộng lớn. 

Bàu Trắng là hai hồ nước rất rộng gồm 
Bàu Ông và Bàu Bà và một dải cát trắng 
ngăn cách hai hồ. Ngoài hai hồ chính này, 
Bàu Trắng còn nhiều hồ nhỏ khác nữa 
nằm chen giữa vô số những đồi cát khác 
với tổng diện tích có thể gọi là rộng nhất 
nước với những đụn cát vàng, cát cam đỏ, 
cát trắng tinh khôi - trong đó nổi bật là đồi 
cát Trinh Nữ. Gọi là đồi Trinh Nữ, bởi đồi 
Cát Trắng có hình dáng giống một người 
con gái nằm nghiêng mình. 

Hai bên Bàu Trắng là những rặng phi lao 
dài chắn bão cát mỗi khi gió to. Nước trong 
Bàu Trắng rất ngọt và trong, được người 
dân địa phương trồng sen quanh bờ. Phía 
Tây Bắc là động cát, phía Tây Nam là chân 
rừng. Những đóa sen đang độ bung nở 
hay đang tàn úa, những đồi cát vàng chảy 
dài mải miết... 

Từ xa xưa, xung quanh Bàu Trắng đã 
có nhiều làng mạc của người Chăm xưa 
sinh sống và sử dụng nguồn nước trong 
hồ. Người Chăm đã dựng Đền thờ thờ nữ 
thần Thiên Yana. Khi người Chăm rời bỏ 
khu vực này đi nơi khác, ngôi đền cũng bị 
sụp đổ và hiện còn lại dấu tích ở phía Nam 
Bàu Trắng là dấu tích của một giai đoạn 
lịch sử về sự chinh phục thiên nhiên của 
người Chăm ở đây. 

Để kiếm thêm thu nhập, người dân nơi 
đây đã trồng thêm sen để thu hoạch hạt và 
ngó sen. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng, 
chính việc làm này lại càng tạo thêm vẻ 
đẹp cho hồ nước mỗi khi mùa sen nở. 
Đứng từ trên đồi nhìn xuống, mặt hồ trong 
xanh rợp sắc hồng hoa sen trông rất thơ 
mộng và tràn đầy sức sống. 

“Bàu” trong tiếng địa phương nghĩa là 
hồ nên từ rất lâu, người dân đã gọi tiểu hồ 
là Bàu Ông và đại hồ là Bàu Bà. Bàu Bà 
rộng hơn Bàu Ông và chứa lượng nước 

nhiều hơn. Bàu Bà có diện tích 70ha, nơi 
rộng nhất là 500m. Độ sâu trung bình là 
5m, nơi sâu nhất của Bàu Bà là 19m vào 
mùa mưa; độ sâu càng về phía bờ thì mực 
nước càng cạn dần. 

Những hồ nước ngọt lấp lánh như một 
viên ngọc quý giữa lòng sa mạc khô cằn. 
Khung cảnh dịu mát ấy dường như giúp 
xua bớt cái nóng oi bức của nơi sa mạc 
đầy cát kia. Cũng chính bởi thế, du lịch 
Bàu Trắng đặc biệt hút khách vào mùa sen 
nở. Khi đó, khắp mặt hồ phủ một màu hồng 
điểm thêm những tán lá xanh tạo nên 
khung cảnh tựa như một bức họa sơn thủy 
hữu tình. 

Hòa mình vào cát 

Ngày nắng, những cồn cát cao cứ nối 
tiếp nhau trải dài ngút mắt đến phía cuối 
chân trời, mênh mông rộng lớn. Rồi giữa 
cái nắng chói chang, những hạt cát lấp 
lánh như những viên pha lê, lung linh ảo 
diệu. Tận hưởng không khí trong lành, 
cảm nhận tiếng gió thổi qua những rặng 
phi lao cùng tiếng nước lay động, thật bình 
yên đến lạ kỳ. Khách du lịch đến với đồi 
Cát Trắng ngoài ngắm Bàu Trắng, lang 
thang khắp các triền cát ngắm cảnh, khám 
phá cảnh đẹp; còn được trải nghiệm rất 
nhiều hoạt động thú vị khác. 

Chắc hẳn đâu đó đã một lần bạn nhìn 
thấy hình ảnh những chiếc xe jeep, những 
chiếc xe địa hình ATV rượt đuổi nhau trên 
sa mạc rực lửa vô cùng gay cấn của 
những bộ phim hành động Hollywood. Giờ 
đây, bạn có thể trải nghiệm thực tế cảm 
giác đó ngay tại Bàu Cát. 

Ở đây, sắp sẵn một hàng xe mô-tô 
nhiều màu sắc khác nhau, bạn chỉ cần 
đánh tiếng với bà chủ quán duy nhất là có 
thể rồ ga, phóng nhanh trên những triền 
cát, cảm nhận hơi nóng của cát, của mặt 
trời phả vào mặt, cảm nhận những cú chao 
nghiêng của xe khi ôm theo triền uốn lượn 
của cát. 

Cảm giác thu vào tầm mắt vẻ đẹp của 
địa danh này khi chống xe trên một động 
cát cao vút sẽ khiến bạn chẳng thể nào 
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quên. Bên cạnh đó, bạn có thể chơi trò 
trượt cát với giá thuê ván trượt là 20.000 
đồng/ván. Cảm giác thật tuyệt vời khi được 
lướt băng băng trên những triền cát, chinh 
phục hết đỉnh đồi này đến đỉnh đồi khác. 

Sau một chuyến phiêu lưu vô cùng thú 
vị với những chiếc mô tô thì điều tiếp theo 
bạn nên làm là lênh đênh trên một chiếc 
thuyền nhỏ ra giữa hồ bao la để ngắm mây 
trời, đất nước, những cơn sóng dập dềnh 
hòa trong hương sen bao la bát ngát. Cảm 
giác thanh tịnh, yên bình sẽ giúp bạn lấy 
lại năng lượng để tiếp tục cuộc khám phá 
Bàu Trắng.  

Bàu Trắng là hồ nước ngọt duy nhất 
thuộc thôn Hồng Lâm, Hoà Thắng, Bắc 
Bình, Bình Thuận. Truyền thuyết của 
người Chăm tại đây kể rằng trước đây, 
bàu là một cổng sông chạy thẳng ra biển 
nhưng sau này bị cát lấp nên chia thành 
hai hồ. Một truyền thuyết khác kể xưa kia 
nơi đây là một hồ lớn, sau người dân đắp 
đập cát chạy vắt ngang hồ để đi qua. Từ 
đó nó bị chia thành 2 phần tiểu hồ và đại 
hồ. 

Lệ Thúy // http://kinhtedothi.vn.- 
2019 (ngày 7 tháng 9) 

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

 TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỂ PHÁT TRIỂN 
DU LỊCH BỀN VỮNG 

oạt động du lịch ở tỉnh Bình Thuận 

có nhiều chuyển biến tích cực và 

đạt được nhiều kết quả đáng 

mừng. Song, về tổng thể hoạt động du lịch 

chưa đáp ứng với tiềm năng phát triển. 

Đáng nói là ý thức chấp hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường ở một số khu vực về du 

lịch chưa được người dân chấp hành 

nghiêm. 

 

Bình Thuận đã quy hoạch du lịch gắn với ưu tiên 

bảo vệ môi trường 

Bình Thuận được thiên nhiên ưu đãi với 

bờ biển dài và đẹp, đặc biệt còn được 

mệnh danh là “thủ đô resort” của Việt Nam. 

Theo số liệu thống kê, trong 8 tháng năm 

2019, toàn tỉnh ước đón được khoảng 

3.993.487 lượt khách, tăng 12,4% so với 

cùng kỳ năm 2018 đạt 62,4% kế hoạch 

năm. Doanh thu từ khách du lịch ước đạt 

9.967 tỷ đồng, tăng 18,08% so với cùng kỳ 

năm 2018 chiếm 66% kế hoạch năm. 

Cũng theo đánh giá của cơ quan chức 

năng Bình Thuận, du lịch phát triển nhanh, 

mạnh trong những năm gần đây đã tạo 

sức ép rất lớn đến môi trường tự nhiên, 

đặc biệt là những khu du lịch ven biển. 

Cùng với sự gia tăng về lượng khách, các 

chất thải từ hoạt động du lịch ngày một 

tăng nhanh, nhất là ở các vùng trọng điểm 

phát triển du lịch; đa dạng sinh học, cảnh 

quan nhiều khu vực bị xâm hại nghiêm 

trọng. 

Mặc dù, thời gian qua, Bình Thuận đã 

có nhiều giải pháp bảo vệ môi trường để 

phát triển du lịch nhưng ở một số điểm du 

lịch trên địa bàn tỉnh, hiện nay, việc bảo vệ 

cảnh quan môi trường chưa được đi vào 

nền nếp. Sự gia tăng ngày càng nhanh 

lượng khách du lịch kéo theo việc xuất 

hiện tràn lan các cơ sở dịch vụ đã dẫn đến 

việc sử dụng quá mức tài nguyên, gây tác 

động xấu đến môi trường xung quanh. 

H 
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Bên cạnh đó, tại các khu vực biển, việc 

đầu tư xây dựng hàng loạt những khu 

resort nghỉ dưỡng sang trọng đã góp phần 

làm “thay da đổi thịt” bộ mặt vùng kinh tế 

ven biển. Song, điều đáng lo ngại là sự 

phát triển ồ ạt của các dự án đã và đang 

khiến quy hoạch du lịch biển bị phá vỡ, ảnh 

hưởng đến môi trường biển. Sự bùng nổ 

những khu nghỉ dưỡng ven biển còn làm 

gia tăng áp lực lên môi trường ven biển, 

tăng nguy cơ xói mòn đường bờ biển và 

làm suy thoái hệ sinh thái biển đảo. 

Mới đây, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phát 

triển du lịch tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn 

Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình 

Thuận cho biết: Xác định môi trường đóng 

vai trò quyết định trong việc định hướng 

phát triển du lịch theo hướng bền vững, 

trong những năm qua, tỉnh Bình Thuận đã 

chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng 

có định hướng quy hoạch du lịch gắn với 

ưu tiên bảo vệ môi trường, góp phần tạo 

cảnh quan và hướng đến một nền du lịch 

xanh - bền vững. 

Theo đó, tỉnh Bình Thuận ưu tiên phát 

triển các sản phẩm du lịch thân thiện với 

môi trường. Đồng thời, tăng cường các 

biện pháp quản lý, bảo vệ môi trường để 

phòng ngừa, ngăn chặn các nguồn gây ô 

nhiễm mới; kiểm soát nguồn ô nhiễm, suy 

thoái môi trường từ các hoạt động phát 

triển kinh tế có ảnh hưởng đến môi trường 

tại các khu, điểm du lịch… Tuy nhiên, vấn 

đề bảo vệ môi trường để phát triển du lịch 

vẫn là một thách thức không nhỏ trong giai 

đoạn hiện nay. 

Để du lịch phát triển bền vững, phát triển 

thành ngành kinh tế chủ lực của tỉnh, 

UBND tỉnh Bình Thuận giao cho Sở 

TN&MT xem xét, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn 

cho các dự án du lịch trong các thủ tục về 

giao đất, cho thuê đất, đền bù giải phóng 

mặt bằng; tăng cường việc phổ biến, 

hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh dịch vụ và người dân thực hiện các 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường. 

UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao Sở 

TN&MT chủ trì, phối hợp UBND TP Phan 

Thiết xem xét về đề xuất của các đơn vị 

liên quan đến việc chọn thí điểm triển khai 

các giải pháp bảo vệ môi trường, quản lý, 

xử lý rác thải và báo cáo UBND tỉnh trong 

tháng 10/2019 để tỉnh Bình Thuận có chỉ 

đạo tiếp theo nhằm góp phần phát triển du 

lịch vì chất lượng cuộc sống và mang lại 

lợi ích tốt nhất cho người dân. 

Linh Nga // 

https://baotainguyenmoitruong.vn.- 

2019 (ngày 20 tháng 9) 

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

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT CÔNG BỐ CÁC BÃI TẮM BIỂN 
AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN  

BND thành phố Phan Thiết (Bình 

Thuận) vừa có văn bản công bố 

các bãi tắm biển, khu vực tắm biển 

an toàn trên địa bàn.  

Theo đó, các bãi tắm biển trên địa bàn 

thành phố Phan Thiết được chia thành 5 

khu vực: Khu vực phường Mũi Né, khu vực 

phường Hàm Tiến, khu vực phường Hưng 

Long, khu vực Phú Hài và khu vực xã Tiến 

Thành. Tại các khu vực, UBND thành phố 

Phan Thiết có thống kê những bãi tắm 

chưa xảy ra tình trạng đuối nước, bãi tắm 

có nhân viên cứu hộ, bãi tắm chỉ tắm ở 

những thời điểm nhất định trong ngày, bãi 

tắm an toàn theo mùa…  

U 
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Cụ thể, tại phường Mũi Né, theo khuyến 

cáo, khu vực bãi tắm từ giáp ranh phường 

Hàm Tiến đến Làng chài Mũi Né thường 

an toàn trong mùa gió bấc. 

Tại phường Hàm Tiến, khu vực từ 

khách sạn Mũi Né Ocean đến Khu du lịch 

Sài Gòn - Mũi Né an toàn khi mùa biển êm, 

nhưng sẽ nguy hiểm khi mùa biển động và 

ảnh hưởng bão. Còn đoạn từ khách sạn 

Mũi Né Nhỏ đến hết khu phố 4 của phường 

này phù hợp cho việc tắm biển vào mùa 

biển êm. 

 

Bãi Tắm Phú Hài - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo 

Pháp luật TPHCM 

Bãi tắm từ Đồi Dương đến Thương 

Chánh, thời điểm tắm biển an toàn nhất là 

từ tháng 3 đến tháng 5; từ tháng 10 đến 

tháng 2 năm sau, chỉ thích hợp tắm biển 

vào buổi sáng từ 6h đến 7h45. 

Tại phường Phú Hài, bãi tắm công cộng 

từ khu vực giáp ranh khu du lịch của Công 

ty Sealink an toàn nhất vào tháng 3, 4 hàng 

năm. 

Riêng khu vực xã Tiến Thành chưa xác 

định được bãi tắm biển an toàn. 

Theo báo cáo của UBND thành phố 

Phan Thiết, từ đầu năm 2019 đến nay, 

nhất là vào dịp hè, nhu cầu vui chơi giải trí, 

du lịch biển của người dân và du khách 

tăng cao… nhưng đó cũng là thời điểm 

phát sinh nhiều tai nạn đuối nước. Tại 

Phan Thiết, tình hình thời tiết trong thời 

gian qua diễn biến phức tạp, nước biển 

dâng cao kèm theo những con sóng lớn. 

Một số du khách khi tắm biển do không 

quen với địa hình, con nước nên bị tai nạn 

đuối nước. 

Trước tình trạng trên, TP Phan Thiết, 

Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ 

phát động phòng, chống tai nạn đuối nước, 

hưởng ứng kế hoạch hành động của tỉnh 

Bình Thuận vì sự an toàn cho nhân dân và 

du khách tại các hồ bơi, bãi tắm trên địa 

bàn. Để đảm bảo an toàn cho người dân 

và du khách tắm biển, UBND thành phố 

Phan Thiết đã chỉ đạo các Ban Quản lý các 

khu du lịch, các địa phương có bãi tắm 

công cộng tăng cường các biện pháp như: 

Cắm bảng, cờ cảnh báo; thông báo về 

những vùng nước nguy hiểm để người dân 

và du khách biết không tắm biển; đồng 

thời, bố trí các dụng cụ cứu hộ tại các bãi 

tắm công cộng, cử nhân viên có nghiệp vụ 

chuyên môn trực cứu hộ trong suốt thời 

gian có người dân, du khách tắm biển. 

Được biết, thành phố Phan Thiết từng 

được bình chọn vào top 10 thành phố đẹp 

nhất Việt Nam. Với chiều dài bờ biển 57 

km, Phan Thiết được thiên nhiên ưu đãi 

địa hình tương đối bằng phẳng có cồn cát 

ven đồi trông như một bức tranh cùng với 

nhiều bãi tắm đẹp. Tại đây với hệ thống 

các Resort, khách sạn cùng cửa hàng ăn 

uống nhanh mang đến cho du khách sự 

tiện lợi trong quá trình khám phá. Với ánh 

nắng chan hòa quanh năm cùng phong 

cảnh thơ mộng. Thành phố biển Phan 

Thiết luôn hấp dẫn các du khách mỗi dịp 

hè về và có rất nhiều trải nghiệm thú vị 

không nên bỏ qua. 

 

Thủy Bích // http://toquoc.vn.- 2019 

(ngày 26 tháng 9) 

https://toquoc.mediacdn.vn/2019/9/25/baitamphuhai-1569399920619517167475.jpg
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TƯ VẤN QUỐC TẾ “MÁCH LỐI” PHÁT TRIỂN DU LỊCH BÌNH THUẬN 
NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP 

ập đoàn McKinsey & Company đã xây 

dựng 18 sáng kiến cốt lõi để định hình 

và đưa du lịch Bình Thuận vươn lên 

trở thành điểm đến đẳng cấp thế giới. Đó là 

thông tin ông Marco Breu Giám đốc, Tập 

đoàn McKinsey & Company, một tập đoàn 

tư vấn nổi tiếng quốc tế đưa ra tại Hội nghị 

Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2019 

diễn ra sáng 22/9/2019. 

Ông Marco Breu cho biết hơn 5 tháng 

qua, Tập đoàn McKinsey & Company phối 

hợp với Bình Thuận xây dựng Đề án Phát 

triển du lịch của tỉnh Bình Thuận đến năm 

2015, tầm nhìn nhăm 2030 để bình thuận trở 

thành nơi đến đẳng cấp, tạo ra hơn 2000 cơ 

hội việc làm đến năm 2020. Theo đó, 

McKinsey & Company đưa ra khuyến nghị 

một loạt sáng kiến với tỉnh Bình Thuận. 

Trong đó dựa trên các phân tích, nhà tư vấn 

quốc tế này đề suất 18 sáng kiến cốt lõi như 

hình thành các hạ tầng du lịch trọng điểm 

gồm khu phức hợp thể thao, trung tâm hội 

nghị quốc tế.... Ngoài ra, một số sáng kiến 

khác cũng được đưa ra như nâng cấp 

đường sắt, đường sắt Bắc - Nam, chương 

trình quản lý chất thải, nâng cấp bãi biển… 

 

Ông Marco Breu cũng cho rằng muồn đảm bảo 

thành công thì những ý tưởng trên phải triển khai 

đồng bộ, nếu làm đơn lẽ sẽ thất bại. Điều quan 

trọng là đẩy mạnh thu hút đầu tư. 

“Yếu tố chính, lập những điều kiện phù 

hợp như các cơ quan nhà nước chuyên 

trách về xúc tiến đầu tư. Cơ quan này vừa là 

đầu mối lắng nghe ý kiến, kỳ vọng của nhà 

đầu tư. Thời gian gần đây tỉnh Bình Thuận 

đã thực hiện được nhiều cải cách hành 

chình trong đầu tư. Tuy nhiên còn có rất 

nhiều việc phải làm trong tương lai. Cơ quan 

xúc tiến đầu tư phải là những đơn vị xuất sắc 

vì nhà đầu tư tìm kiến lợi nhuận trong trung 

hạn và dài hạn nên họ phải đảm bảo những 

mối quan tâm của họ được chính quyền lắng 

nghe và tháo gỡ kịp thời vương mắc”, ông 

Marco Breu nói và cho biết thêm cơ quan 

xúc tiến phải đơn vị maketing hàng đầu, phải 

phản hồi nhanh chóng khi sáng kiến được 

nhà đầu tư đề nghị. Cơ quan này phải đóng 

vai trò “một cửa” để giải quyết nhanh, hỗ trợ 

nhanh nhà đầu tư trong quá trình thực hiện 

thủ tục hành chính. 

Trước đó, trao đổi với Báo Đầu tư ông 

Marco Breu nhận định các điểm đến thành 

công thường có hệ sinh thái du lịch tự duy 

trì. Tức là, chính quyền và các doạnh nghiệp 

du lịch sở tại đã tạo ra được các kênh để thu 

hút khách du lịch, được hỗ trợ bởi hệ thống 

lưu trú như các khách sạn, nhà hàng và đặc 

biệt là các cơ sở phục vụ hoạt động giải trí. 

Các điểm đến này phải có sự kết nối bằng 

hệ thống hạ tầng giao thông thật thuận lợi 

cùng với hệ thống cơ sở như nguồn cấp 

điện, cấp nước và vệ sinh đáng tin cậy. 

Tập đoàn McKinsey & Company cũng 

khuyến nghị tỉnh Bình Thuận có thể xem xét 

phát triển các sản phẩm du lịch mạo hiểm và 

du lịch thể thao, cũng như đầu tư vào các 

loại hình du lịch đặc thù khác như du lịch 

chăm sóc và tăng cường sức khỏe, du lịch 

cho đối tượng kinh doanh và du lịch giải trí. 

Đặc biệt, nếu có tham vọng nghiêm túc để 

trở thành điểm đến du lịch hàng đầu, đều 

phải nghĩ đến sự bền vững, cân bằng lượng 

khách du lịch với những cân nhắc về bảo vệ 

T 

http://baodautu.vn/
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môi trường, hỗ trợ tăng trưởng du lịch. Đối 

với các điểm đến như Bình Thuận, các sáng 

kiến có thể được xem xét theo hướng phát 

triển bền vững là tìm kiếm và xây dựng hình 

thức quản lý chất thải tốt hơn, tăng cường 

các chương trình bảo vệ môi trường bãi 

biển. 

Cần thông tin thêm rằng, trong chiến lược 

phát triển du lịch Việt Nam và Quy hoạch 

tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi 

Né, tỉnh Bình Thuận được định hình là địa 

bàn trọng điểm phát triển du lịch, hình thành 

trung tâm du lịch thể thao biển mang tầm 

quốc tế. Thời gian qua, dòng vốn đầu tư vào 

lĩnh vực du lịch rất khả quan với hàng trăm 

dự án quy mô góp phần thay đổi diện mạo 

ngành này. Đến nay có 384 dự án du lịch 

đươc chấp thuận với tổng vốn đầu tư hơn 60 

nghìn tỷ đồng, gần 200 dự án đã hoạt động 

kinh doanh. Toàn tỉnh hiện có 560 cơ sở lưu 

trú đang hoạt động với 16.508 phòng. Trong 

đó  có 3 dự án đạt tiêu chuẩn 5 sao, 27 dự 

án đạt tiêu chuẩn 4 sao và khoảng 557 căn 

hộ, 315 biệt thự nghỉ dưỡng biển. 

Ngọc Tuấn - Lê Toàn - Trọng Tín // 
https://baodautu.vn.- 2019 

 (ngày 22 tháng 9) 

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

VẺ ĐẸP PHAN THIẾT “HÚT” MÁY QUAY ĐÀI TRUYỀN HÌNH 
QUỐC GIA HUNGARY 

ãi biển Mũi Né, đồi Cát Trắng, đồi Cát 
Hồng, những thắng cảnh nổi tiếng tại 
Bình Thuận cùng các cảng cá và 

phong cảnh đường phố,.. nằm trong lịch 
trình tác nghiệp của Đoàn làm phim Đài 
truyền hình quốc gia Hungary. 

Tin từ UBND tỉnh Bình Thuận, theo lịch 
trình, Đoàn làm phim Đài truyền hình quốc 
gia Hungary sẽ tới Phan Thiết vào ngày 
2/10, khởi quay ngày 3/10 và kết thúc hành 
trình vào ngày 5/10. 

Bãi biển Mũi Né, đồi Cát Trắng, đồi Cát 
Hồng, cùng các cảng cá và phong cảnh 
đường phố,.. tại Bình Thuận nằm trong lịch 
trình tác nghiệp của Đoàn làm phim. 

 

Đôi cát bên Bàu Trắng, huyện Bắc Bình, Bình 
Thuận. 

Mục đích của hoạt động nhằm giới thiệu 
cảnh đẹp, vẻ đẹp văn hóa, con người tỉnh 
Bình Thuận  tại Hungary. 

Trước đó, ngày 19/9, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã có văn bản phúc đáp Cục Hợp tác 
quốc tế- Bộ Văn hóa, thể thao & du lịch, đồng 
ý để Đoàn làm phím Đài truyền hình quốc gia 
Hungary tác nghiệp tại Bình Thuận. 

 

Đồi Cát Hồng, Phan Thiết.  

Cùng với bãi biển Mũi Né, đồi Cát Trắng, 
đồi Cát Hồng,.. là những thắng cảnh nổi 
tiếng, ấn tượng, vẫn giữ được vẻ hoang dã, 
cũng là điểm đến đang “hót”, thu hút khách 
du lịch trong và ngoài nước của tỉnh Bình 
Thuận. 

Khánh Hà // https://baovephapluat.vn.- 
2019 (ngày 21 tháng 9)

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

 

1. “Tuýt còi” siêu dự án Thanh Long Bay rao bán nhà trên giấy / Ngọc Lâm, Thanh 

Quang // https://www.tienphong.vn.- 2019 (ngày 16 tháng 9) 

2. Ai buông lỏng cho Địa ốc Alibaba tung hoành? / Phương Nam // https://plo.vn.- 

2019 (ngày 10 tháng 9) 

3. Án mạng tại Công viên Võ Văn Kiệt (Bình Thuận): Kết luận điều tra mâu thuẫn 

với trả lời của cơ quan giám định pháp y / Hà Thu // https://baophapluat.vn.- 2019 

(ngày 19 tháng 9) 

4. Ăn mực bị dị ứng, một lao động tàu cá cần được hỗ trợ cấp cứu / Kim Sơ // 

https://nongnghiep.vn.- 2019 (ngày 26 tháng 9) 

5. Báo cáo việc chuyển sân golf Phan Thiết thành khu đô thị / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2019 (ngày 5 tháng 9) 

6. Bình Thuận kiểm tra, xử lý các “dự án ma” của Công ty Alibaba / Châu Tỉnh // 

https://vov.vn.- 2019 (ngày 8 tháng 9) 

7. Cá sấu rơi xuống sân khấu, khán giả tháo chạy tán loạn / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2019 (ngày 13 tháng 9) 

8. Cận cảnh đại dự án Thanh Long Bay bị Bình Thuận cảnh báo / Hứa Phương // 

https://theleader.vn.- 2019 (ngày 14 tháng 9) 

9. Cần mạnh tay với trò “dằn mặt” bằng “bom xăng” / Văn Do // https://congluan.vn.- 

2019 (ngày 19 tháng 9) 

10. Cháy lớn cửa hàng thiết bị điện ở Bình Thuận / Phương Nam // https://plo.vn.- 

2019 (ngày 26 tháng 9) 

11. Cứ đến mùa khai giảng lại xảy ra sự cạnh tranh không lành mạnh ở phân khúc 

bảo hiểm học sinh / Mai Châu // http://toquoc.vn.- 2019 (ngày 11 tháng 9) 

12. Đề nghị UBND huyện Bắc Bình sớm giải quyết quyền lợi chính đáng cho người 

dân / T.N // http://baonhandao.vn.- 2019 (ngày 13 tháng 9) 

13. Dự án chưa hoàn chỉnh thủ tục đã rao bán rầm rộ / H.Tâm, K.Sáng, Tâm Phúc // 

http://congly.vn.- 2019 (ngày 9 tháng 9) 

14. Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận: Sao chưa xử lí việc nuôi chim yến có 

nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật / Hoàng Sơn Người cao tuổi.- 2019.- Số 144 

(ngày 6 tháng 9).- Tr. 12 

15. Kiểm tra việc sử dụng đất sau kết luận kiểm toán / Phương Nam // https://plo.vn.- 

2019 (ngày 23 tháng 9) 
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16. Lại một du khách tử vong do đuối nước ở Bình Thuận / Châu Tỉnh // 

https://vov.vn.- 2019 (ngày 17 tháng 9) 

17. Nhiều khuất tất trong vụ án mạng ở Phan Thiết / Phương Nam // https://plo.vn.- 

2019 (ngày 23 tháng 9) 

18. Nhiều ổ gà và vũng nước đọng trên đường du lịch Mũi Né / Việt Quốc // 

https://vov.vn.- 2019 (ngày 19 tháng 9) 

19. Ô nhiễm nghiêm trọng ở bãi Sau biển Mũi Né / Nguyễn Tiến // 

http://www.sggp.org.vn.- 2019 (ngày 21 tháng 9) 

20. Phát hiện du khách Nga thiệt mạng khi tắm biển ở Phan Thiết / Châu Minh // 

https://www.baogiaothong.vn.- 2019 (ngày 6 tháng 9) 

21. Phát hiện hơn 450 cây cần sa trồng trái phép tại khu vực núi Bể / Trung Thành // 

http://www.bienphong.com.vn.- 2019 (ngày 25 tháng 9) 

22. Phó chủ tịch, trưởng Phòng TN&MT TP Phan Thiết bị bắt / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2019 (ngày 13 tháng 9) 

23. Siêu dự án Thanh Long Bay đã bị thương mại hoá thế nào? / Ngọc Lâm - Thanh 

Quang // https://www.tienphong.vn.- 2019 (ngày 25 tháng 9) 

24. Sụp hố khai thác titan, một công nhân tử vong / Nhật Vũ // http://congly.vn.- 2019 

(ngày 30 thang 9) 

25. Tàu chở hàng trên 3.000 tấn nguy cơ chìm tại Bình Thuận / Văn Thuận // 

https://vov.vn.- 2019 (ngày 25 tháng 9) 

26. Thanh long thiệt hại nặng vì ốc sên gây hại / Minh Hậu // https://nongnghiep.vn.- 
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