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ẤM LÒNG NHỮNG NGÔI NHÀ QUÂN – DÂN 

rong cái hanh hao nắng, cái se lạnh 
vào những buổi sớm mai ở vùng cực 
Nam Trung bộ, càng làm tăng thêm 

không khí của ngày giáp tết cổ truyền Canh 
Tý. Và trong cái nô nức vui tươi của ngày 
xuân, các giáo dân theo đạo Thiên chúa, Tin 
lành, Phật giáo và đồng bào K’Ho, Raglai 
của tỉnh Bình Thuận ấm lòng hơn khi được 
ở trong những ngôi nhà mới khang trang vui 
tết, đón xuân. 

Đại tá Phạm Văn Long - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và 
Linh mục Trần Ngọc Trung, Phó Giám đốc Trung tâm 
Thánh mẫu Tà Pao trao quyết định tặng nhà cho bà 
Hoàng Thị Đương. 

Vợ chồng ông Trần Văn Để và bà Phạm 
Thị Sơn, phường Bình Tân, Thị xã La Gi, 
năm nay gần 80 tuổi không nén được xúc 
động trong ngày nhận nhà mới. Ông Để tâm 
sự: “Mãi đến hôm nay nhờ Bộ CHQS tỉnh với 
Giáo xứ Tân Lý vợ chồng tôi mới có ngôi nhà 
mới. Vợ chồng tôi tần tảo làm ăn, nhưng ốm 
đau, không con cái, nên cứ lẩn quẩn mãi 
trong túp lều lụp xụp. Khi cha xứ và bộ đội 
xuống khởi công làm nhà, vợ chồng tôi 
tưởng mình đang mơ. Sung sướng nào hơn, 
vì mấy chục năm khổ cực, giờ ở trong ngôi 
nhà mới khang trang, rộng rãi để đón Giáng 
sinh và vui tết cổ truyền 2020”. 

Năm 2018, Bộ CHQS tỉnh quyết định 
nhân rộng mô hình “LLVT tỉnh Bình Thuận 
tăng cường đoàn kết với tôn giáo, dân tộc”, 
qua đó nhằm đẩy mạnh hơn nữa mối đoàn 
kết với đồng bào các tôn giáo, dân tộc trên 
địa bàn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong 
nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến 

sĩ trong toàn LLVT tỉnh về công tác tôn giáo, 
dân tộc. 

Mối liên kết này, ban đầu chỉ là việc thăm, 
hỏi, động viên nhau trong những dịp lễ, tết, 
ngày kỷ niệm. Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị gặp 
mặt, giao lưu, với chức sắc, chức việc các 
tôn giáo, già làng, trưởng bản các dân tộc. 

Đến giữa năm 2019, sau khi thống nhất 
trong Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Đại 
tá Phạm Văn Long - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh 
đặt vấn đề việc phối hợp giữa LLVT với các 
linh mục, mục sư, hòa thượng, đại đức và 
các cơ sở tôn giáo cùng chung tay đóng góp 
xây tặng nhà cho các giáo dân có hoàn cảnh 
khó khăn, nghèo khó nhưng chấp hành tốt 
các chủ trương, chính sách. Việc này tạo 
được đồng thuận cao của các giáo xứ, nhà 
thờ, nhà chùa, giáo hội. Chỉ trong hơn 6 
tháng cuối năm 2019, 14 ngôi nhà được 
chung tay xây dựng giữa người lính Cụ Hồ 
với giáo xứ, nhà thờ, nhà chùa để tặng 
người nghèo. Ngôi nhà mang tên “Nhà đoàn 
kết”, đó là sự đoàn kết giữa những người 
lính Cụ Hồ với cộng đồng các tôn giáo cùng 
chung tay chăm lo cho người nghèo. 

Tháng 9/2019, một cơn gió mạnh cuốn 
phăng mái nhà bà Hoàng Thị Đương, dân 
tộc Raglai, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh. 
Thấy được hoàn cảnh của bà Đương, Bộ 
CHQS tỉnh cùng với Trung tâm Thánh mẫu 
Tà Pao xây tặng bà ngôi nhà rộng 60m2, trị 
giá 80 triệu đồng. Nhận được ngôi nhà mới 
trước ngày đón xuân mới bà Đương rất vui, 
bà vừa nói vừa rơm rớm nước mắt vì mừng, 
vì xúc động vì sự quan tâm của bộ đội và 
cha xứ. 

Linh mục Trần Ngọc Trung, Phó Giám đốc 
Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao, xã Đồng Kho, 
huyện Tánh Linh cho biết: “Sự góp công, 
góp của của LLVT tỉnh Bình Thuận với Trung 
tâm Thánh mẫu là sự gắn kết của nghĩa tình 
quân dân. Sự gắn kết của người lính Cụ Hồ 
với tôn giáo để cùng làm những việc tốt giúp 

I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

T 
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cho người nghèo theo đạo, liên kết này còn 
minh chứng cho sự hòa hợp, đoàn kết, gắn 
bó. Tất cả cùng làm việc tốt, việc có ích cho 
xã hội”. 

Gia đình anh Hoàng Văn Lá, xã Phan 
Dũng, huyện Tuy Phong ở chòi trong rẫy, 
con lớn đến tuổi đi học mẫu giáo nhưng xa 
trường đành phải ở nhà. Trước hoàn cảnh 
khó khăn của vợ chồng anh Hoàng Văn Lá, 
xã cấp cho gia đình anh 1 suất đất ở, Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận giúp đỡ 50 triệu đồng 
làm tặng anh ngôi nhà mới. 

Ông Hoàng Văn Liên, Bí thư Đảng ủy xã 
Phan Dũng cho biết: “Chúng tôi hết sức cảm 
ơn sự chia sẻ, giúp đỡ của Bộ CHQS tỉnh 
với những trường hợp còn nhiều khó khăn 
của xã. Gia đình anh Hoàng Văn Lá được 
nhận nhà mới đúng ngày tết rất có ý nghĩa 
với gia đình và địa phương, làng bản”. 

Niềm vui có ngôi nhà mới để đón tết Canh 
Tý còn đến với gia đình anh Trần Sơn Trung, 
khu phố 3, phường Phước Lộc, thị xã La Gi. 
Anh Trung tâm sự: “Giây phút vợ chồng tôi 
vui sướng nhất trong suốt mấy chục năm 
qua là lúc về ở trong ngôi nhà mới khang 
trang do Ban CHQS thị xã La Gi giúp 50 
triệu, Giáo hạt Hàm Tân và Linh mục Lê 
Minh Tuấn, Trưởng Giáo hạt Hàm Tân giúp 

40 triệu để làm nên ngôi nhà mới khang 
trang này. Vợ chồng tôi rũ bỏ hết những lo 
lắng đời thường, quên đi những khó khăn, 
vất vả để đón tết”. 

Mục sư Lê Minh Tuấn cho biết: “Đây là sự 
gắn kết của tình yêu thương. Chúng ta cùng 
chung tay giúp cho người nghèo. Đây là 
hành động cao cả, nghĩa tình giữa những 
người lính Cụ Hồ với Giáo hạt Hàm Tân”. 

Hành động, việc làm thiết thực được 
LLVT tỉnh Bình Thuận triển khai trong thời 
gian qua nhằm củng cố, tăng cường mối 
đoàn kết, gắn bó giữa những người lính Cụ 
Hồ với các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, 
giáo dân các tôn giáo và đồng bào các dân 
tộc trong tỉnh. Bóng dáng bộ đội luôn xuất 
hiện trong các sự kiện có ý nghĩa của cộng 
đồng các dân tộc, để chia sẻ niềm vui, hỗ trợ 
nhau trong lúc khó khăn, mang lại sự bình 
yên và an toàn trong cuộc sống. Tất cả làm 
tăng thêm niềm tin yêu của cộng đồng các 
dân tộc, tôn giáo đối với “Bộ đội Cụ Hồ”. 

 Duy Thỉnh // http://baoquankhu7.vn.- 
2020 (ngày 21 tháng 1) 

http://baoquankhu7.vn/am-long-nhung-
ngoi-nha-quan-dan-524726835-

0016474s34010gs

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

BÌNH THUẬN THĂM, CHÚC TẾT, TẶNG QUÀ ĐẢO PHÚ QUÝ 

ừ ngày 5 đến 8/01/2020, thừa ủy 
quyền của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đại tá Phan 

Công Ngôn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận làm trưởng đoàn ra thăm, tặng quà, 
động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 
huyện Phú Quý vui xuân, đón tết Canh Tý - 
2020. 

Đến thăm Huyện ủy, HĐND, UBND, 
UBMTTQ Việt Nam huyện Phú Quý, đoàn 
được lãnh đạo huyện báo cáo một số kết 
quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân, xây dựng đảo thành 
khu vực phòng thủ vững chắc. 

Đại tá Phan Công Ngôn cảm ơn cấp ủy, 
chính quyền huyện Phú Quý đã quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ LLVT huyện hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng địa phương. Bộ CHQS sẽ tiếp 
tục phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi về 
mọi mặt để xây dựng đảo Phú Quý vững 
mạnh về quốc phòng, an ninh; đầu tư xây 
dựng các công trình quốc phòng kết hợp 
phát triển kinh tế và xây dựng tình đoàn kết 
giữa quân và dân ngày càng gắn bó bền 
chặt. 

Thăm, chúc tết, tặng quà các đơn vị của 
Bộ Quốc phòng, Quân khu, Công an đóng 
quân trên đảo, Đại tá Phan Công Ngôn yêu 
cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với LLVT 
huyện trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là 
trong công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn 

T 

http://baoquankhu7.vn/am-long-nhung-ngoi-nha-quan-dan-524726835-0016474s34010gs
http://baoquankhu7.vn/am-long-nhung-ngoi-nha-quan-dan-524726835-0016474s34010gs
http://baoquankhu7.vn/am-long-nhung-ngoi-nha-quan-dan-524726835-0016474s34010gs
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luyện, nắm tình hình địa bàn và gìn giữ 
ANCT, TTATXH. 

 

Đại tá Phan Công Ngôn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS 
tỉnh Bình Thuận tặng quà các đơn vị. 

Đến kiểm tra, thăm, chúc tết và tặng quà 
Ban CHQS huyện, các đơn vị trực thuộc 
LLVT huyện đảo, đồng chí Chỉ huy trưởng 
Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị duy trì 
nghiêm túc các chế độ trực, không ngừng 
nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng 
chiến đấu và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ 
vùng trời, vùng biển nơi tiền tiêu Tổ quốc. 
Các đơn vị phải chú trọng xây dựng chính 
quy, rèn luyện kỷ luật, làm tốt mọi công tác 
chuẩn bị đón tết và chuẩn bị tuyển quân, ra 
quân huấn luyện năm 2020. Lưu ý các đơn 
vị tổ chức vui xuân, đón tết Canh Tý cho cán 
bộ, chiến sĩ vui vẻ, đầy đủ, an toàn, tiết kiệm. 

                                                                  
                   Duy Thỉnh // 

http://baoquankhu7.vn.- 2020 
 (ngày 9 tháng 1) 

http://baoquankhu7.vn/binh-thuan-tham-
chuc-tet-tang-qua-dao-phu-quy-776251829-

0016287s34010gs

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

BÌNH THUẬN TIỄN QUÂN NHÂN XUẤT NGŨ VỀ ĐỊA PHƯƠNG 

gày 15/1, Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận tổ chức lễ tiễn 208 quân 
nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự 
trở về địa phương. 

Trong 208 quân nhân xuất ngũ năm 2020 
có 35 đảng viên và 106 quân nhân công tác 
trên đảo Phú Quý. 

 
Tặng quà cho bộ đội xuất ngũ. 

Trong thời gian tại ngũ, các quân nhân 
luôn nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
được giao, nhất là công tác huấn luyện sẵn 

sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội chính 
quy, rèn luyện kỷ luật...  

Trước khi quân nhân xuất ngũ, Bộ CHQS 
tỉnh phối hợp với các trường dạy nghề trong 
Quân đội, của tỉnh và các cơ quan tuyển 
dụng lao động tư vấn, đào tạo nghề, giới 
thiệu việc làm, thông báo các chế độ, chính 
sách ưu tiên khi tham gia học nghề... 

Các quân nhân hoàn thành nhiệm vụ tại 
ngũ được hưởng các chế độ theo Luật 
Nghĩa vụ quân sự quy định, được chi trả các 
khoản tiền từ bảo hiểm, trợ cấp, phụ cấp trên 
20 triệu đồng; được cấp một thẻ học nghề 
miễn phí có giá trị bằng 12 tháng lương tối 
thiểu và được biên chế vào quân dự bị. 

                                             Duy Thỉnh // 
http://baoquankhu7.vn.- 2020 

 (ngày 15 tháng 1) 

http://baoquankhu7.vn/binh-thuan-tien-
quan-nhan-xuat-ngu-ve-dia-phuong--

1790313229-0016380s34010gs 

N 

http://baoquankhu7.vn/binh-thuan-tham-chuc-tet-tang-qua-dao-phu-quy-776251829-0016287s34010gs
http://baoquankhu7.vn/binh-thuan-tham-chuc-tet-tang-qua-dao-phu-quy-776251829-0016287s34010gs
http://baoquankhu7.vn/binh-thuan-tham-chuc-tet-tang-qua-dao-phu-quy-776251829-0016287s34010gs
http://baoquankhu7.vn/binh-thuan-tien-quan-nhan-xuat-ngu-ve-dia-phuong--1790313229-0016380s34010gs
http://baoquankhu7.vn/binh-thuan-tien-quan-nhan-xuat-ngu-ve-dia-phuong--1790313229-0016380s34010gs
http://baoquankhu7.vn/binh-thuan-tien-quan-nhan-xuat-ngu-ve-dia-phuong--1790313229-0016380s34010gs
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BÌNH THUẬN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

áng 18-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã long 

trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-
2-2020). 

 

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận đã đọc diễn 
văn ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong 90 năm 
qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng 
suốt của Đảng đã đưa cách mạng nước ta 
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đã 
đạt được những thành tựu to lớn; những bài 
học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo 
xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Có 
những lúc Đảng ta có những sai lầm, khuyết 
điểm, nhưng Đảng đã kịp thời sửa chữa và 
quyết tâm sửa chữa để lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam tiến lên những bến bờ thắng lợi 
mới. Và với đường lối đổi mới sáng suốt của 
Đảng, đất nước ta từ một đất nước nghèo 
nàn, lạc hậu trở thành một đất nước có tốc 
độ phát triển khá, đời sống của nhân dân 
được cải thiện ngày càng rõ rệt, đất nước 
ngày càng chủ động hội nhập quốc tế, uy tín 

và vị trí trên trường quốc tế không ngừng 
được nâng lên; đưa đất nước Việt Nam tiến 
vào thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa 
và hội nhập quốc tế, tiếp tục vững bước trên 
con đường đi lên chủ nghĩa cã hội. 

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 
Bình Thuận, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng 
đã kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn 
quân trong tỉnh tập trung củng cố, nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các 
tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên mà trọng 
tâm là tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về 
xây dựng và chỉnh đối Đảng gắn với triển 
khai có hiệu quả việc hoạc tập, làm theo tấm 
gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 
Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các cấp phái phát huy đúng 
mức trách nhiệm và vai trì tiền phong, 
gương mẫu trên mọi lĩnh vực, trong công tác 
cũng như sinh hoạt; đấu tranh mạnh mẽ 
chống bệnh quan liêu, tệ tham nhũng, lãng 
phí, tiêu cực, kiên quyết loại ra khỏi tổ chức 
Đảng những phần tử thoái hóa, biến chất 
nhằm củng cố và giữ vững niềm tin của nhân 
dân đối với Đảng. Đẩy mạnh các hoạt thi đua 
lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các 
cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XIII. 

Đình Châu // https://nhandan.com.vn.- 2020 
 (ngày 18 tháng 1) 

https://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-
su-kien/item/42987102-binh-thuan-to-chuc-

ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-
cong-san-viet-nam.html

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

BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7 CHÚC TẾT CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN 

hiều ngày 6/1, Thiếu tướng Du 
Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân 
khu 7 và thủ trưởng các cơ quan 

Quân khu đến thăm, tặng quà, chúc Tết các 

cơ quan, đơn vị LLVT trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận. 

Nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020, Thiếu 
tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân 
khu cùng thủ trưởng các cơ quan Quân khu 

S 

C 

https://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42987102-binh-thuan-to-chuc-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam.html
https://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42987102-binh-thuan-to-chuc-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam.html
https://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42987102-binh-thuan-to-chuc-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam.html
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đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết lãnh đạo 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận, Bộ CHQS 
tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an 
tỉnh, Lữ đoàn 681 Vùng 2 Hải quân và Tòa 
giám mục Phan Thiết. 

 

Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân 
khu 7 tặng quà, chúc Tết lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
Bình Thuận. 

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu 
tướng Du Trường Giang đã thăm hỏi sức 
khỏe cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cũng như 
công tác chăm lo, chuẩn bị đón Tết Nguyên 
đán Canh Tý năm 2020; đồng thời gửi lời 
chúc tốt đẹp đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh và cán bộ, chiến sĩ LLVT trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận một năm mới sức khỏe, 
hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công trong 
mọi lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao trong năm 2020. 

Thiếu tướng Du Trường Giang tặng quà cho Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận. 

Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân 
khu và thủ trưởng các cơ quan Quân khu tặng quà 
cho Lữ đoàn 681 Vùng 2 Hải quân. 

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu tặng quà, chúc Tết 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận. 

Thiếu tướng Du Trường Giang và thủ trưởng Cục 
Chính trị, Cục Kỹ thuật Quân khu tặng quà Công an 

tỉnh Bình Thuận. 

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu chúc Tết, tặng quà 
Tòa giám mục Phan Thiết. 
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Thiếu tướng Du Trường Giang cũng đề 
nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, 
triển khai thực hiện nghiêm túc những nhiệm 
vụ trọng tâm trong năm 2020; duy trì nghiêm 
kỷ luật, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ 
chức các hoạt động đón Tết cho cán bộ, 
chiến sĩ vui tươi, an toàn, tiết kiệm; đồng thời 
phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020. 

Long Hồ // http://baoquankhu7.vn.- 
2020 (ngày 6 tháng 1) 

http://baoquankhu7.vn/bo-tu-lenh-quan-
khu-7-chuc-tet-cac-co-quan-don-vi-tren-dia-

ban-tinh-binh-thuan--1043446096-
0016239s38810gs 

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

ĐOÀN CÔNG TÁC BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7 THĂM, CHÚC TẾT 
BỘ CHỈ HUY BĐBP TỈNH BÌNH THUẬN 

hiều 6-1, Đoàn công tác của Bộ tư 
lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Du 
Trường Giang, Phó tư lệnh Quân khu 

7 làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận. 

Đại tá Chu Văn Tấn, Phó chỉ huy trưởng 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận đã báo 
cáo tóm tắt với đoàn công tác về tình hình 
an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu 
vực biên giới biển của tỉnh, những kết quả 
nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác 
Biên phòng, công tác phối hợp, hiệp đồng 
giữa 3 lực lượng công an, quân sự, biên 
phòng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển 
tỉnh Bình Thuận năm 2019. 

Thiếu tướng Du Trường Giang tặng quà, chúc tết Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận. 

Đồng chí Phó tư lệnh đánh giá cao những 
kết đã đạt được của tập thể cán bộ, chiến sĩ 
BĐBP tỉnh Bình Thuận, nổi bật là công tác 
phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trong 
nắm, trao đổi thông tin tình hình, cũng như 
công tác xử lý các vụ việc nảy sinh, công tác 

giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn tỉnh; công tác tìm kiếm cứu 
nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai… 

Thời gian tới, đồng chí Phó tư lệnh yêu 
cầu BĐBP tỉnh Bình Thuận bên cạnh việc 
phát huy những kết quả đã đạt được, cần 
tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các 
chỉ thị, nghị quyết của các cấp; làm tốt công 
tác xây dựng đơn vị, xây dựng Đảng, quan 
tâm chăm lo đời sống bộ đội; đẩy mạnh hơn 
nữa công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ 
với các lực lượng quân sự, công an trong 
việc nắm, trao đổi, xử lý các vụ việc nảy sinh, 
giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã 
hội khu vực biên giới biển của tỉnh Bình 
Thuận. 

Đặc biệt, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn 
sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình 
hình địa bàn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình 
huống, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo 
đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, an 
toàn, tiết kiệm. 

Dịp này, đồng chí Phó tư lệnh Quân khu 
7 cũng đã tặng quà và gửi đến tập thể cán 
bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình 
Thuận cùng gia đình lời chúc mừng năm 
mới. 

Trung Thành // https://www.qdnd.vn.- 
2020 (ngày 6 tháng 1) 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-
ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-bo-tu-lenh-quan-
khu-7-tham-chuc-tet-bo-chi-huy-bdbp-tinh-

binh-thuan-607102 

 

C 

http://baoquankhu7.vn/bo-tu-lenh-quan-khu-7-chuc-tet-cac-co-quan-don-vi-tren-dia-ban-tinh-binh-thuan--1043446096-0016239s38810gs
http://baoquankhu7.vn/bo-tu-lenh-quan-khu-7-chuc-tet-cac-co-quan-don-vi-tren-dia-ban-tinh-binh-thuan--1043446096-0016239s38810gs
http://baoquankhu7.vn/bo-tu-lenh-quan-khu-7-chuc-tet-cac-co-quan-don-vi-tren-dia-ban-tinh-binh-thuan--1043446096-0016239s38810gs
http://baoquankhu7.vn/bo-tu-lenh-quan-khu-7-chuc-tet-cac-co-quan-don-vi-tren-dia-ban-tinh-binh-thuan--1043446096-0016239s38810gs
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-bo-tu-lenh-quan-khu-7-tham-chuc-tet-bo-chi-huy-bdbp-tinh-binh-thuan-607102
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-bo-tu-lenh-quan-khu-7-tham-chuc-tet-bo-chi-huy-bdbp-tinh-binh-thuan-607102
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-bo-tu-lenh-quan-khu-7-tham-chuc-tet-bo-chi-huy-bdbp-tinh-binh-thuan-607102
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-bo-tu-lenh-quan-khu-7-tham-chuc-tet-bo-chi-huy-bdbp-tinh-binh-thuan-607102
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GIỮ ĐẢO, BÁM BIỂN, XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GIÀU ĐẸP 

LVT tỉnh Bình Thuận ra đời ngày 25 
tháng 8 năm 1945, trong những ngày 
sục sôi khí thế tiến công của Cách 

mạng tháng Tám. Được sự nuôi dưỡng, 
đùm bọc, chở che của nhân dân các dân tộc 
trong tỉnh, LLVT tỉnh Bình Thuận chiến đấu 
và trưởng thành rất vẻ vang, góp phần làm 
nên những chiến công lẫy lừng của Quân đội 
nhân dân Việt Nam anh hùng. 

LLVT huyện Phú Quý tuần tra bảo vệ địa bàn. 

Trong cuộc trường chinh giữ nước, tỉnh 
Bình Thuận là chiến trường ác liệt, quân dân 
ta chiến đấu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng 
với ý chí kiên cường, tinh thần tự lực, tự 
cường, LLVT tỉnh Bình Thuận luôn phát 
triển, càng đánh càng mạnh, lập nên những 
chiến công xuất sắc, xây dựng nên truyền 
thống quý báu “Tự lực tự cường, chiến đấu 
oanh liệt, thắng lợi vẻ vang”. Những chiến 
thắng như Lầu Ông Hoàng, Camp Esépíc, 
Mương Mán, Ngã Hai, Sông Quao, Suối 
Kiết, Hoài Đức – Bắc Ruộng, Tam Giác kiên 
cường, Khu Lê bất khuất, Đường Tám rực 
lửa… mãi mãi in đậm trong ký ức của cán 
bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện 
nay với vai trò là cơ quan tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ 
đạo nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân (QPTD), phối hợp, triển khai, tổ 
chức thực hiện và là lực lượng nòng cốt 
trong xây dựng nền QPTD, LLVT tỉnh phát 
huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Tích 
cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nhiệm 
vụ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 
xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên 

tất cả các nhiệm vụ như nâng cao tiềm lực 
chính trị - tinh thần, kinh tế - xã hội, khoa học 
- công nghệ... Với quan điểm là phát huy sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, 
của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân vững chắc theo 
hướng toàn dân, toàn diện và thế trận chiến 
tranh nhân dân vững chắc. 

Là địa bàn chiến lược, có vị trí đặc biệt 
quan trọng trong thế trận phòng thủ của cả 
nước, tỉnh Bình Thuận tập trung quán triệt, 
triển khai nội dung Nghị quyết số 28 của Bộ 
Chính trị về xây dựng tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc 
trong tình hình mới; Nghị định số 152, nay là 
Nghị định 21 của Chính phủ về xây dựng 
KVPT. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 
chính trị xã hội, đặc biệt là LLVT tỉnh thực 
hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm 
vụ xây dựng nền QPTD, xây dựng KVPT, 
trong đó đáng chú ý là đã  triển khai thực 
hiện đề án xây dựng hệ thống công trình 
phòng thủ biển đảo, các đảo gần bờ; quy 
hoạch hệ thống công trình phòng thủ tuyến 
ven biển; các công trình phát triển kinh tế - 
xã hội gắn với quốc phòng và các công trình 
phục vụ quốc phòng kết hợp phát triển kinh 
tế - xã hội ở địa phương. Tỉnh chú trọng xây 
dựng LLVT, tuyển quân, giáo dục quốc 
phòng và an ninh, huấn luyện, diễn tập đáp 
ứng tốt yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và chiến 
đấu thắng lợi trong mọi tình huống, không để 
bị động, bất ngờ. 

Ngày nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo 
vệ Tổ quốc, xây dựng, củng cố nền QPTD, 
xây dựng Quân đội, xây dựng LLVT tỉnh thì 
vấn đề giữ gìn và phát huy phẩm chất, 
truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” càng trở nên 
cần thiết. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn giữ 
vững bản lĩnh chính trị, kiên định và trung 
thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. 
Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, 
chú trọng giáo dục, tuyên truyền truyền 
thống để mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức và 
tự hào với truyền thống vinh quang của 
Quân đội, của LLVT tỉnh. Ra sức học tập, 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết 

L 
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Trung ương 4 (khóa XII) “Một số vấn đề cấp 
bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tích cực 
và chủ động tham gia các phong trào của địa 
phương, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế 
- xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, 
xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn 
mới tạo sự gắn kết bền chặt với nhân dân. 
Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, 
các cuộc vận động của địa phương, Trung 
ương, của Quân đội, nhất là Cuộc vận động 
“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, 
xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với phong trào 
thi đua “3 tăng cường”, mô hình “LLVT tỉnh 
tăng cường đoàn kết với dân tộc, tôn giáo” 
làm cho thi đua thực sự là động lực thôi thúc 
cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao. 

75 năm là một chặng đường chói lọi chiến 
công của dân tộc Việt Nam anh hùng, của 
Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 
Chặng đường ấy, chiến công ấy đã tạc vào 
lịch sử. Mỗi chúng ta phải có trách nhiệm 
làm cho chặng đường ấy, chiến công ấy mãi 
mãi sáng ngời. Đó là tâm huyết của cán bộ, 
chiến sĩ LLVT tỉnh Bình Thuận thế hệ hôm 
nay. 
  

Duy Thỉnh // http://baoquankhu7.vn.- 
2020 (ngày 15 tháng 1) 

http://baoquankhu7.vn/giu-dao-bam-
bien-xay-dung-que-huong-giau-dep--

947862984-0016381s34010gs

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

LỮ ĐOÀN 681 GẶP GỠ CHIẾN SĨ HOÀN THÀNH 
NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TẠI NGŨ 

gày 9 tháng 1, tại Tp. Phan Thiết, 
Bình Thuận, Trạm Thông tin - Ra đa, 
Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân tổ 

chức gặp gỡ chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ 
quân sự tại ngũ trở về địa phương. 

Chỉ huy đơn vị tặng giấy khen và trao thưởng 
các đồng chí có thành tích xuất sắc trong quá trình 
thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Trong suốt thời gian tại ngũ, 100% quân 
nhân luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật; có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung 
thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được 
giao. Các đồng chí còn tích cực tham gia xây 
dựng cơ sở địa phương vững mạnh, làm tốt 
công tác dân vận, các hoạt động giao lưu kết 
nghĩa, tham gia phòng, chống cháy rừng, 
khắc phục hậu quả thiên tai... 

Các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về 
địa phương đều bày tỏ tình cảm yêu mến, 
lưu luyến với đơn vị, hứa hẹn sẽ luôn phát 
huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - 
Người chiến sĩ Hải quân và kết quả rèn 
luyện phấn đấu thời gian qua, tiếp tục phát 
huy vai trò, trách nhiệm xây dựng quê 
hương giàu đẹp. 

Xuân Nguyên // 
http://baoquankhu7.vn.- 2020  

(ngày 10 tháng 1) 

http://baoquankhu7.vn/lu-doan-681-gap-
go-chien-si-hoan-thanh-nghia-vu-quan-su-

tai-ngu-1290730394-0016310s34010gs 

 
 

N 

http://baoquankhu7.vn/giu-dao-bam-bien-xay-dung-que-huong-giau-dep--947862984-0016381s34010gs
http://baoquankhu7.vn/giu-dao-bam-bien-xay-dung-que-huong-giau-dep--947862984-0016381s34010gs
http://baoquankhu7.vn/giu-dao-bam-bien-xay-dung-que-huong-giau-dep--947862984-0016381s34010gs
http://baoquankhu7.vn/lu-doan-681-gap-go-chien-si-hoan-thanh-nghia-vu-quan-su-tai-ngu-1290730394-0016310s34010gs
http://baoquankhu7.vn/lu-doan-681-gap-go-chien-si-hoan-thanh-nghia-vu-quan-su-tai-ngu-1290730394-0016310s34010gs
http://baoquankhu7.vn/lu-doan-681-gap-go-chien-si-hoan-thanh-nghia-vu-quan-su-tai-ngu-1290730394-0016310s34010gs
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LỮ ĐOÀN 681 THI BÌNH BÁO TƯỜNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN 
CANH TÝ 2020 

gày 15/01, tại Tp. Phan Thiết, Bình 
Thuận, Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải 
quân tổ chức “Hội thi bình báo 

tường mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 
2020”. Tham gia hội thi có 7 tờ báo đến từ 
các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn. 

Phần bình báo của Trạm Thông tin – Ra đa. 

Hội thi diễn ra với không khí vui tươi, sôi 
nổi, đoàn kết. Các tờ báo nêu được truyền 
thống vẻ vang của đất nước, Quân đội, 
Quân chủng Hải quân, phản ánh cuộc sống, 
tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên 
thanh niên trong toàn Lữ đoàn. 

Trao giải  thưởng cho các đơn vị. 

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải 
nhất cho tờ  báo của chi đoàn Trạm Kỹ thuật; 
giải nhì cho tờ báo của chi đoàn Đội hỏa lực; 
giải ba cho tờ báo chi đoàn Trạm Thông tin 
- Ra đa và chi đoàn Phòng Kỹ Thuật.  

Xuân Nguyên // 
http://baoquankhu7.vn.- 2020  

(ngày 13 tháng 1) 

http://baoquankhu7.vn/lu-doan-681-thi-
binh-bao-tuong-mung-dang-mung-xuan-

canh-ty-2020-733747296-
0016389s34010gs 

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

ÔNG NGUYỄN VĂN TÁM GIỮ CHỨC TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH 
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN  

hó trưởng Ban phụ trách Ban Nội 
chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Tám được 
bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội 

chính Tỉnh ủy Bình Thuận. 

Sáng 20/1, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức lễ 
công bố quyết định của Ban Thường vụ về 
bổ nhiệm Trưởng, Phó Ban Nội chính Tỉnh 
ủy.  

Phó trưởng Ban phụ trách Ban Nội chính 
Tỉnh ủy Nguyễn Văn Tám (SN 1972) được 
bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính 
Tỉnh ủy Bình Thuận kể từ ngày 20/1/2020 
thay cho ông Nguyễn Thanh Nam (điều động 
giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy). 

 
Ông Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh uỷ trao quyết 
định bổ nhiệm nhân sự Ban Nội chính tỉnh Bình 
Thuận. 

Trước khi công tác tại Ban Nội chính Tỉnh 
ủy Bình Thuận, ông Nguyễn Văn Tám từng 
kinh qua các chức vụ: Phó Bí thư Thường 

N 

P 

http://baoquankhu7.vn/lu-doan-681-thi-binh-bao-tuong-mung-dang-mung-xuan-canh-ty-2020-733747296-0016389s34010gs
http://baoquankhu7.vn/lu-doan-681-thi-binh-bao-tuong-mung-dang-mung-xuan-canh-ty-2020-733747296-0016389s34010gs
http://baoquankhu7.vn/lu-doan-681-thi-binh-bao-tuong-mung-dang-mung-xuan-canh-ty-2020-733747296-0016389s34010gs
http://baoquankhu7.vn/lu-doan-681-thi-binh-bao-tuong-mung-dang-mung-xuan-canh-ty-2020-733747296-0016389s34010gs


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 01 năm 2020                           __             -12- 
 

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

trực Tỉnh đoàn Bình Thuận, Phó Ban Dân 
vận Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Tánh Linh. 

Cũng trong sáng nay 20/1, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cũng điều động, bổ 
nhiệm bà Trần Thị Tuyết Hồng (SN 1974), 
Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng 
Tỉnh ủy giữ chức Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận Dương Văn An bày tỏ tin tưởng và đề 
nghị Trưởng, Phó ban Nguyễn Văn Tám, 

Trần Thị Tuyết Hồng tiếp tục phát huy tinh 
thần đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu cùng 
tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện tốt 
nhiệm vụ được giao./. 

Văn Thuận // https://vov.vn.- 2020 
 (ngày 20 tháng 1) 

https://vov.vn/nhan-su/ong-nguyen-van-
tam-giu-chuc-truong-ban-noi-chinh-tinh-uy-

binh-thuan-1002271.vov 

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

TẾT QUÂN – DÂN Ở BÌNH THUẬN 

rong không khí sôi nổi kỷ niệm 90 năm 
ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam 3/2 và đón tết cổ truyền Canh Tý 

của dân tộc, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình 
Thuận cùng với các đơn vị kết nghĩa tổ chức 
chương trình tết quân - dân mừng Đảng, 
mừng xuân Canh Tý 2020 tại xã Thuận Hòa, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

Một số hình ảnh hoạt động tết quân – dân: 

 

 

 

 

Chương trình tết quân - dân tại xã Thuận 
Hòa diễn ra trong không khí vui tươi, phấn 
khởi với các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca 
ngợi Đảng, Bác Hồ, những thành quả đạt 
được trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. 

Các bài hát về chủ đề mùa xuân nhận 
được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình 
của cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên 
địa phương. 

Đến với chương trình tết quân - dân tại xã 
Thuận Hòa, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình 

T 

https://vov.vn/nhan-su/ong-nguyen-van-tam-giu-chuc-truong-ban-noi-chinh-tinh-uy-binh-thuan-1002271.vov
https://vov.vn/nhan-su/ong-nguyen-van-tam-giu-chuc-truong-ban-noi-chinh-tinh-uy-binh-thuan-1002271.vov
https://vov.vn/nhan-su/ong-nguyen-van-tam-giu-chuc-truong-ban-noi-chinh-tinh-uy-binh-thuan-1002271.vov
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Thuận cùng các đơn vị kết nghĩa đã vận 
động nguồn kinh phí 25 triệu đồng để trao 
quà tết cho dân quân, các hộ gia đình chính 
sách và người cao tuổi tại địa phương. 

Qua đó, giúp người dân nơi đây đón tết 
Canh Tý đầm ấm hơn. Tết quân - dân trở 
thành nét đẹp truyền thống của lực lượng vũ 
trang. Đây là hoạt động văn hóa xã hội có ý 
nghĩa thiết thực, nhằm thực hiện tốt chủ 
trương hướng mạnh hoạt động về cơ sở, 
nâng cao hiệu quả công tác chính sách hậu 
phương Quân đội, góp phần xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân vững mạnh và thực 
hiện thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. 

 Thông qua các hoạt động giúp cho cán 
bộ, chiến sĩ và dân quân trong lực lượng vũ 
trang tỉnh nâng cao nhận thức, hiểu và nhớ 
về cội nguồn dân tộc, không ngừng nâng 
cao tinh thần đoàn kết quân dân và tạo 
không khí đón xuân vui tươi, lành mạnh.  

                                                                  
         Duy Thỉnh // 

http://baoquankhu7.vn.- 2020  
(ngày 22 tháng 1) 

http://baoquankhu7.vn/tet-quan-dan-
o-binh-thuan--1404817595-

0016508s34010gs 

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

THIÊNG LIÊNG TRAO CỜ TỔ QUỐC TRÊN ĐẢO TIỀN TIÊU PHÚ QUÝ 

hững lá cờ đỏ sao vàng được trao 
tặng từ Chương trình "Một triệu lá cờ 
Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã 

tung bay giữa biển trời huyện đảo Phú Quý, 
tỉnh Bình Thuận  

Sáng 6-1, trong khuôn khổ Chương trình 
"Mùa xuân biển đảo 2020" do Hội Liên hiệp 
thanh niên Việt Nam TP HCM, Nhà văn hóa 
Thanh niên TP HCM, Báo Người Lao Động, 
Báo Tuổi Trẻ tổ chức cùng với sự đồng hành 
của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - 
TNHH Một thành viên (SATRA), đại diện 
Báo Người Lao Động đã trao 1.000 lá cờ Tổ 
quốc cho ngư dân và cờ Tổ quốc khổ lớn để 
treo tại cột mốc chủ quyền huyện đảo Phú 
Quý. 

 

Chào cờ tại cột mốc chủ quyền huyện đảo Phú Quý 

Sau khi chào cờ tại cột mốc chủ quyền, 
đại diện báo Người Lao Động đã trao số cờ 
nói trên từ Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ 
quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người 
Lao Động phát động, cho đại diện quân, dân 
huyện đảo. 

 

N 

http://baoquankhu7.vn/tet-quan-dan-o-binh-thuan--1404817595-0016508s34010gs
http://baoquankhu7.vn/tet-quan-dan-o-binh-thuan--1404817595-0016508s34010gs
http://baoquankhu7.vn/tet-quan-dan-o-binh-thuan--1404817595-0016508s34010gs
https://nld.com.vn/co-to-quoc.html
https://nld.com.vn/co-to-quoc.html
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Đại diện Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 là cờ 
Tổ quốc từ Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc 
cùng ngư dân bám biển" 

Ngư dân Nguyễn Thanh Tùng, tàu Bth 
97534TS, một trong những ngư dân đầu tiên 
nhận được cờ Tổ quốc từ Chương trình "Một 
triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", 
cho biết anh hết sức xúc động vì nhận được 
những là cờ đỏ sao vàng từ chương trình. 
"Mỗi lần ra khơi, có lá cờ trong tay là có Tổ 
quốc bên mình. Mỗi lần lênh đênh trên biển, 
thấy tàu ngư dân các tỉnh khác mà treo cờ 
Tổ quốc là thấy ấm lòng"- anh nói. 

 

Lực lượng Biên phòng huyện Phú Quý trao cờ từ 
Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân 
bám biển" do Báo Người Lao Động phát động 

Những lá cờ từ Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc 
cùng ngư dân bám biển" được ngư dân hết sức trân 
trọng 

Ngay sau đó, các thành viên của Chương 
trình "Mùa xuân biển đảo 2020" đã có buổi 
giao lưu tại Cảng Phú Quý với các ngư dân 
và các thanh niên huyện đảo. 

 

Chương trình "Mùa xuân biển đảo 2020" giao lưu với 
ngư dân và đoàn thanh niên huyện đảo Phú Quý 

Chương trình "Mùa xuân biển đảo 2020" 
đã gửi tặng 50 phần quà hỗ trợ cho các ngư 
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dân và 50 suất học bổng cho con em ngư 
dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 
500.000 đồng. 

Chương trình "Mùa xuân biển đảo 2020" trao 50 suất 
học bổng cho con em ngư dân huyện đảo Phú Quý 

Báo Người Lao Động cũng trao tặng cho 
ngư dân tủ thuốc, cờ và áo từ Chương trình 
"Một triệu là cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám 
biển" cùng giai phẩm xuân "Tổ quốc và Mùa 
xuân" đến đồn biền phòng cửa khẩu Phú 
Quý. 

 

 

Trao cờ Tổ quốc từ Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ 
quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân huyện 
đảo Phú Quý 

 

Kỳ Nam // https://nld.com.vn.- 2020 
(ngày 6 tháng 1) 

https://nld.com.vn/thoi-su/thieng-lieng-
trao-co-to-quoc-tren-dao-tien-tieu-phu-quy-

20200106160203901.htm

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

THIẾU TƯỚNG DU TRƯỜNG GIANG THĂM, CHÚC TẾT 
CÁN BỘ, CHIẾN SĨ VÀ NHÂN DÂN ĐẢO PHÚ QUÝ 

gày 7/1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh 
Quân khu do Thiếu tướng Du Trường 
Giang - Phó Tư lệnh Quân khu làm 

trưởng đoàn đến chúc tết, tặng quà chính 
quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ đang 
làm nhiệm vụ trên đảo Phú Quý, tỉnh Bình 
Thuận. 

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu 
tướng Du Trường Giang chúc tết, tặng quà 

Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN 
huyện Phú Quý; Đảng ủy-UBND, Ban CHQS 
các xã Tam Thanh, Ngũ Phụng, Tam Long 
Hải; Công an huyện, Ban CHQS huyện; Kho 
xăng dầu VK102; các đơn vị của Bộ Quốc 
phòng đứng chân trên đảo như: Đồn Biên 
phòng, Trạm Ra đa, Trạm Hải đăng, Trạm 
Kiểm soát Biên phòng; Tàu Cảnh sát biển; 
Tàu Kiểm ngư…thăm tặng quà các gia đình 

N 

https://nld.com.vn/thoi-su/thieng-lieng-trao-co-to-quoc-tren-dao-tien-tieu-phu-quy-20200106160203901.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/thieng-lieng-trao-co-to-quoc-tren-dao-tien-tieu-phu-quy-20200106160203901.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/thieng-lieng-trao-co-to-quoc-tren-dao-tien-tieu-phu-quy-20200106160203901.htm
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chính sách, hộ gia đình nghèo và các cơ sở 
thờ tự trên đảo. 

 

Thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư lệnh Quân 
khu tặng quà cho chính quyền địa phương và các đơn 
vị đóng quân trên đảo. 

Ông Bùi Thế Nhân, Bí thư Huyện ủy, Chủ 
tịch UBND huyện cho biết: chính quyền địa 
phương và nhân dân luôn tin tưởng, đoàn 
kết, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ, LLVT đóng 
quân trên đảo, thể hiện tình cảm quân dân 
thắm thiết, nghĩa tình. Những năm gần đây, 
đảo Phú Quý đang tập trung phát triển về du 
lịch thu hút 43.000 lượt khách tham quan 
trong năm 2019; đồng thời phát triển lưu 
thông hàng hóa, thương mại dịch vụ nhưng 
vẫn giữ vững nét văn hóa đặc trưng; nhân 
dân trên đảo luôn chấp hành nghiêm mọi 
đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật Nhà nước và cùng với cán 
bộ, chiến sĩ quyết tâm xây dựng đảo Phú 
Quý ngày càng phát triển, giữ vững thế trận 
phòng thủ vững chắc. 

Đại tá Phan Công Ngôn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS 
tỉnh Bình Thuận trao tặng quà của Tỉnh ủy cho lãnh 
đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện 
Phú Quý. 

Đại tá Nguyễn Như Trúc - Phó Chủ nhiệm Chính trị 
Quân khu tặng quà cho các tôn giáo trên đảo. 

Thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư 
lệnh Quân khu bày tỏ phấn khởi trước 
những kết quả đạt được của cấp ủy, chính 
quyền địa phương, quân và dân trên đảo 
Phú Quý trong năm 2019. Đồng thời chúc 
lãnh đạo địa phương, cùng cán bộ chiến sĩ, 
nhân dân trên đảo đón xuân Canh Tý vui 
vẻ, hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công và 
luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây 
dựng huyện đảo Phú Quý mạnh về biển, 
giàu về biển; xây dựng khu vực phòng thủ 
vững chắc; quyết tâm hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ, trọng trách Đảng, Nhà nước và 
nhân dân giao phó. 

 

Long Hồ // http://baoquankhu7.vn.- 
2020 (ngày 7 tháng 1) 

http://baoquankhu7.vn/thieu-tuong-du-
truong-giang-tham-chuc-tet-can-bo-chien-

si-va-nhan-dan-dao-phu-quy--1642547913-
0016258s38810gs

http://baoquankhu7.vn/thieu-tuong-du-truong-giang-tham-chuc-tet-can-bo-chien-si-va-nhan-dan-dao-phu-quy--1642547913-0016258s38810gs
http://baoquankhu7.vn/thieu-tuong-du-truong-giang-tham-chuc-tet-can-bo-chien-si-va-nhan-dan-dao-phu-quy--1642547913-0016258s38810gs
http://baoquankhu7.vn/thieu-tuong-du-truong-giang-tham-chuc-tet-can-bo-chien-si-va-nhan-dan-dao-phu-quy--1642547913-0016258s38810gs
http://baoquankhu7.vn/thieu-tuong-du-truong-giang-tham-chuc-tet-can-bo-chien-si-va-nhan-dan-dao-phu-quy--1642547913-0016258s38810gs
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VỮNG BƯỚC NGƯỜI LÍNH KHO 

ũ khí, trang bị kỹ thuật là tài sản của 
Nhà nước, là linh hồn của Quân đội, 
là yếu tố quan trọng trong công tác 

huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực 
lượng vũ trang. Thời gian qua cán bộ, chiến 
sĩ Đại đội Kho H60, Phòng Kỹ thuật Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận luôn nỗ lực, đoàn kết 
vượt qua khó khăn gìn giữ tốt vũ khí, canh 
giữ kho an toàn. 

Bảo quản vũ khí ở Kho H60. 

Đóng chân trên vùng đồi núi khô cằn, cán 
bộ, chiến sĩ Đại đội Kho H60 làm nhiệm vụ 
trông giữ, bảo quản, đảm bảo an toàn vũ khí 
và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ nhiệm 
vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và các 
hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. 

 Địa hình rừng núi, nằm cách xa khu dân 
cư, khí hậu lại khắc nghiệt được mệnh danh 
là vùng “rốn hạn”, nên trong công tác bảo 
quản, bảo dưỡng vũ khí, phòng chống cháy 
nổ, tuần tra, kiểm soát đơn vị gặp nhiều khó 
khăn. Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ 
được giao, cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Thận trọng, tỉ mỉ, 
chính xác” không chỉ là khẩu hiệu, nó đã 
thấm vào máu thịt và việc làm hàng ngày của 
những cán bộ, chiến sĩ giữ kho. 

Đại úy Nguyễn Văn Sang, Chính trị viên 
Đại đội kho H60 chia sẻ: “Những ngày giáp 
tết ngày nắng nóng, gió thổi mạnh, cỏ cây 
khô khốc, đêm thì rét lạnh nhưng cán bộ, 
chiến sĩ nơi đây không một phút giây lơ là. 
Thời tiết rừng núi, vào ban đêm bộ đội tuần 
tra, canh gác ngoài áo ấm phải khoác thêm 
áo mưa để chống sương thấm vào người”. 
Thường trực 24/24 những bước chân, 

những ánh mắt của người lính giữ kho vẫn 
đều đặn trên những cung đường tuần tra. 

Bên cạnh công tác chuyên môn, đơn vị 
còn xác định tập trung làm tốt công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, nhân 
viên, để nâng cao tinh thần, trách nhiệm 
trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí. 
Vì đóng chân ở địa bàn rừng núi, nên công 
tác bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy, nổ 
là nhiệm vụ được đơn vị đặt lên hàng đầu. 

Đại úy Vi Đức Cảnh - Đại đội trưởng Đại 
đội kho H60 cho biết: “Cứ vào mỗi mùa khô 
như thời điểm hiện nay, rừng thay lá, trời 
hanh khô, nhiều gió nên rất dễ xảy cháy nổ. 
Hiện nay chúng tôi đã làm xong tất cả các 
việc phòng chống cháy nổ trong mùa khô, 
phát đường băng, dọn cỏ khô, kiểm tra, bổ 
sung dụng cụ, phương tiện phòng chống 
cháy, nổ, kho tàng được kiểm tra, tuần tra 
liên tục cả ngày lẫn đêm, bất kể mưa hay 
nắng”. Trong những năm vừa qua, được sự 
quan tâm của Quân khu và tỉnh, vành đai an 
toàn kho được cắm mốc, ký cam kết với 
nhân dân sống xung quanh. Đường tuần tra 
được mê tông hóa, các lớp rào được củng 
cố, xây dựng mới. Hàng rào mới quanh kho 
hiện nay đang trong giai đoạn hoàn thành an 
toàn và vững chắt. Cùng với đó, hệ thống 
điện chiếu sáng để bảo vệ trong và ngoài 
được nâng cấp. Camera được đầu tư lắp đặt 
quan sát được tất cả trong và ngoài 24/24 
giờ. Sự quan tâm đầu tư này ngoài giúp 
nâng cao đựơc ý thức gìn giữ, bảo vệ cho 
cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, còn rất thuận 
lợi cho việc kiểm soát, bảo đảm an toàn, 
nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, giúp 
phát hiện, kiểm soát cháy nổ, lũ lụt… 

Binh nhất Trần Văn Tiến cho biết: “Tết 
Canh Tý - 2020 này tôi hoàn thành nhiệm vụ 
tại ngũ về ăn tết cùng gia đình. Nhớ lại ngày 
lên nhận nhiệm vụ tại Đại đội Kho ai cũng lo 
lắng sợ không hoàn thành nhiệm vụ. Đơn vị 
ở trong rừng sâu, chiều xuống chim kêu, côn 
trùng rỉ rả làm mình thêm nhớ nhà. Rồi cũng 
quen dần, công việc cứ cuốn đi, giờ tôi đã 
thâm niên gần 2 năm ở Kho”. 

V 
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Có lẽ ở nơi khó khăn tình đồng chí, đồng 
đội thêm gắn bó, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ 
nhau mọi chuyện. Trong thực hiện nhiệm vụ 
tuần tra, bảo vệ, người lính giữ kho là những 
người đi bộ nhiều nhất, vì trong mỗi ca gác 
họ phải đi tuần liên tục, qua lại trên khu vực 
đảm nhiệm, không được ngơi nghỉ, lơ là. 

Với công việc thầm lặng, những người 
lính kho gìn giữ vũ khí trang bị luôn an toàn 
tuyệt đối. Vũ khí trang bị luôn trong tình trạng 

tốt nhất, phục vụ cho LLVT tỉnh sẵn sàng 
chiến đấu. Nhiều năm liền, Kho H60 được 
cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ 
và được khen thưởng, đặc biệt là luôn an 
toàn tuyệt đối về mọi mặt. 

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

2020 (ngày 8 tháng 1) 

http://baoquankhu7.vn/vung-buoc-nguoi-
linh-kho-1171709409-0016288s35610gs 

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

BÌNH THUẬN NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ HỢP TÁC XÃ 

au 15 năm thực hiện Nghị quyết số 
13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát 
triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập 

thể, nhiều mô hình Hợp tác xã (HTX) kiểu 
mới đang dần xuất hiện trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận, không những nâng cao chất 
lượng hoạt động mà còn góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương. 

Mô hình trồng thanh long trên giàn theo hướng sản 
xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Bình Thuận. 
Ảnh: Nguyễn Thanh 

Mô hình muối trải bạt đem lại thu nhập cao cho người 
làm muối ở Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh 

Bình Thuận hiện có khoảng 180 HTX 
(tăng 22% so với năm 2003) với hơn 47.800 
thành viên; tổng vốn hoạt động là 2.472 tỷ 
đồng (tăng gần 25 lần so với năm 2003), 

doanh thu bình quân 12 tỷ đồng/HTX (tăng 
8 lần so với năm 2003). Thực hiện Luật Hợp 
tác xã năm 2012, các HTX đã đổi mới 
phương thức quản lý, tiết kiệm chi phí, ổn 
định giá thành sản phẩm, tăng cường liên 
doanh, liên kết với các HTX, doanh nghiệp 
trong và ngoài tỉnh… 

Nhiều mô hình HTX, Liên hiệp các HTX 
với cách làm mới cũng dần xuất hiện trên địa 
bàn Bình Thuận. Đó là mô hình trồng nấm 
linh chi, nấm rơm và sản xuất phân hữu cơ 
tại HTX nông nghiệp Lạc Tánh, huyện Tánh 
Linh; Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng 
tại huyện Bắc Bình của HTX Bình Minh; Mô 
hình thu hoạch muối trải bạt tại HTX Thanh 
Phong (xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận 
Nam); HTX thanh long Hàm Đức, huyện 
Hàm Thuận Bắc ứng dụng khoa học - công 
nghệ, chế biến thành công rượu vang từ quả 
thanh long. 

Sản xuất thanh long sấy dẻo, thanh long sấy khô tại 
Hợp tác xã thanh long Bé Dũng, Hàm Thuận Bắc. 
Ảnh: Nguyễn Thanh 

Nhằm tạo đầu ra ổn định cho cây đặc sản 
thanh long, Liên minh các HTX tỉnh Bình 

S 

http://baoquankhu7.vn/vung-buoc-nguoi-linh-kho-1171709409-0016288s35610gs
http://baoquankhu7.vn/vung-buoc-nguoi-linh-kho-1171709409-0016288s35610gs
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Thuận còn phối hợp với Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tổ chức 
ký hợp đồng nguyên tắc giữa các HTX thanh 
long trên địa bàn với các doanh nghiệp cung 
ứng vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm 
theo phương thức chính ngạch. Hàng năm, 
Sở Công thương tỉnh Bình Thuận cũng phối 
hợp với Liên minh HTX tổ chức các hoạt 
động xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở 
rộng thị trường, tạo điều kiện cho những đơn 
vị này tham gia hội chợ trong và ngoài nước. 

Ứng dụng thành công khoa học công nghệ vào sản 
xuất rượu vang thanh long. Ảnh: Nguyễn Thanh 

Các hợp tác xã khai thác và chế biến hải sản trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận góp phần không nhỏ vào việc 
giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho bà con 
dân tộc. Ảnh: Nguyễn Thanh 

Trồng dưa lưới trong nhà màng tại huyện Bắc Bình. 
Ảnh: Nguyễn Thanh 

Mô hình trồng nấm linh chi, nấm rơm và sản xuất 
phân hữu cơ tại Hợp tác xã nông nghiệp Lạc Tánh, 
huyện Tánh Linh. Ảnh: Nguyễn Thanh 

Trồng lúa chất lượng cao đem lại hiệu quả kinh tế cho 
nông dân tại huyện Đức Linh. Ảnh: Nguyễn Thanh 

Tỉnh Bình Thuận phấn đấu đến năm 2020 
không còn HTX tồn tại kiểu hình thức và có 
ít nhất 70% HTX hoạt động hiệu quả. Tỉnh 
sẽ chỉ đạo xây dựng các HTX kiểu mới trong 
ngành nông nghiệp, nhất là ở các vùng có 
sản phẩm lợi thế cạnh tranh của địa 
phương. 

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

 (ngày 7 tháng 1) 

https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-
thuan-nhan-rong-cac-mo-hinh-kinh-te-hop-

tac-xa/282231.html

 

https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-nhan-rong-cac-mo-hinh-kinh-te-hop-tac-xa/282231.html
https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-nhan-rong-cac-mo-hinh-kinh-te-hop-tac-xa/282231.html
https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-nhan-rong-cac-mo-hinh-kinh-te-hop-tac-xa/282231.html
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BÌNH THUẬN NỖ LỰC KHƠI THÔNG DÒNG VỐN ĐẦU TƯ 

ừ lâu, du lịch Mũi Né, TP Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận đã nổi tiếng trong và 
ngoài nước. Những năm gần đây, tốc 

độ phát triển năng lượng gió và mặt trời trở 
thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư 
lớn. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc 
trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận. Ông Hai cho biết: 

Ông Nguyễn Ngọc Hai. Ảnh: Hải Luận 

Tỉnh Bình Thuận đang tập trung phát triển 
điện gió trên bờ và ngoài khơi. Đối với điện 
gió ngoài khơi, đã có một số nhà đầu tư đăng 
ký nghiên cứu lập dự án đầu tư với quy mô 
công suất và tổng vốn đầu tư rất lớn. Chẳng 
hạn dự án Thăng Long Wind, điện gió ngoài 
khơi mũi Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận, tổng chi phí dự án trên 12 
tỉ USD, đạt công suất 3.400MW, góp phần 
thúc đẩy nền kinh tế của địa phương phát 
triển, nhất là trong lĩnh vực năng lượng tái 
tạo. 

Chính phủ “gỡ” những vướng mắc 

- Dọc ven biển tỉnh Bình Thuận đã có 
nhiều đơn vị phát triển du lịch “giành chỗ” rồi, 
bây giờ lại thêm năng lượng vào nữa. Liệu 
có ảnh hưởng đến du lịch không, thưa ông?  

- Phát triển năng lượng ven biển của tỉnh 
Bình Thuận chủ yếu là năng lượng tái tạo 
như phong điện (điện gió), điện mặt trời và 

điện khí sạch LNG sử dụng công nghệ mới, 
kỹ thuật hiện đại, đảm bảo thân thiện với môi 
trường, không ảnh hưởng đến du lịch. 
Ngược lại, nếu tổ chức tốt thì các dự án 
năng lượng và du lịch sẽ hỗ trợ cho nhau, 
hình thành nhiều điểm tham quan du lịch, đa 
dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương. 
Lấy ví dụ, điện gió ở huyện Tuy Phong, dọc 
theo quốc lộ 1A không chỉ gây tò mò đối với 
người dân địa phương, mà hành khách đi ô 
tô qua lại trên tuyến Nam - Bắc cũng đều 
thích thú ngắm nhìn và dừng xuống chụp 
ảnh các tua bin,  quảng bá hình ảnh cánh 
đồng điện gió với bạn bè gần xa.  

Dự án Nhà máy điện sử dụng nguyên liệu 
khí sạch LNG, tổng vốn đầu tư 5 tỉ USD, tổng 
công suất khoảng 3.600MW đang xúc tiến 
các thủ tục đầu tư. Cả hai dự án điện ngoài 
biển và trong bờ cộng lại, sản lượng điện đã 
lớn tương đương hệ thống thủy điện trên 
sông Đà. Bên cạnh đó, du lịch được xác định 
là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn 
của tỉnh Bình Thuận. Tỉnh tập trung kêu gọi 
các dự án du lịch cao cấp, các khu vui chơi 
– giải trí cao cấp, các dự án thương mại, khu 
đô thị ven biển. Đồng thời, 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.  

- Nhưng, cái khó là ở Bình Thuận vẫn 
thiếu hạ tầng giao thông để phát triển toàn 
diện? 

- Đúng là như vậy. Chính vì thế, ngày 21-
9-2019, đoàn công tác của Chính phủ do 
đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ làm Trưởng đoàn đã làm việc với 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận nhằm tháo 
gỡ những vướng mắc trong quy hoạch và 
phát triển chung của tỉnh. Hiện nay, Bộ Giao 
thông Vận tải cũng đang gấp rút triển khai 
xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông, trong đó, qua địa bàn tỉnh Bình Thuận 
có 3 dự án: Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo 
- Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Cảng 
quốc tế Vĩnh Tân đã đi vào hoạt động, nằm 
sát với quốc lộ 1A và đường cao tốc sau này. 
Thủ tướng Chính phủ cho phép sân bay 

T 
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Phan Thiết nâng đường băng từ 2.400m lên 
trên 3.000m để đón các máy bay cỡ lớn cách 
hạ cánh an toàn, với quy mô thiết kế lên 2 
triệu lượt khách/năm. Hiện, dự án này đã 
hoàn thành công đoạn giải phóng mặt bằng 
và lựa chọn nhà đầu tư BOT hạng mục hàng 
không dân dụng. 

- TP Phan Thiết cách TP Hồ Chí Minh hơn 
một giờ chạy xe ô tô khi đường cao tốc hoàn 
thành. Vậy, có cần thiết phải xây dựng sân 
bay cho tốn kém không, thưa ông? 

- Lúc đường cao tốc hoàn thành, người 
dân TP Hồ Chí Minh đi Phan Thiết du lịch 
còn dễ hơn đi Vũng Tàu. Tuy nhiên, sân bay 
Phan Thiết không nhắm đến lượng khách du 
lịch ở gần như TP Hồ Chí Minh và các tỉnh 
lân cận, mà nhắm đến lượng khách xa hơn, 
như thành phố Hà Nội, các tỉnh phía Bắc và 
tập trung vào khách quốc tế, mở đường bay 
thẳng đến các nước xung quanh châu Á.  

Ba “trụ cột” cho phát triển 

- Bình Thuận có thế mạnh là dải đất ven 
biển. Thời gian tới, tỉnh ưu tiên phát triển thế 
mạnh của vùng như thế nào? 

- Để phát huy thế mạnh của dải đất ven 
biển, tiếp tục khai thác có hiệu quả các tiềm 
năng và lợi thế, tỉnh đang 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. Bình Thuận tập 
trung kêu gọi, thu hút đầu tư vào 3 “trụ cột” 
sau: Thứ nhất, du lịch, dịch vụ vui chơi giải 
trí cao cấp, thương mại, khu đô thị, khu dân 
cư. Thứ hai, công nghiệp chế biến, chế tạo, 
năng lượng tái tạo, dịch vụ logistic. Thứ ba, 
thu hút đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng kỹ 
thuật, công nghệ cao thích ứng với biến đổi 
khí hậu. 

Cũng tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh Bình Thuận ngày 21-9-2019, Đoàn công 
tác của Chính phủ đã đồng ý tháo gỡ chồng 
lấn quy hoạch sa khoáng titan giai đoạn đến 
năm 2020, có xét đến năm 2030 và khu vực 
dự trữ khoáng sản quốc gia với các quy 
hoạch ngành khác, nhất là lĩnh vực du lịch, 
năng lượng. Hầu hết các dự án lớn ven biển 
làm sau đều không thể triển khai được, vì 
vướng mắc quy hoạch này. Tỉnh Bình Thuận 

đang tích cực kiến nghị Chính phủ xem xét, 
có ý kiến điều chỉnh quy hoạch dự trữ titan 
theo hướng đưa ra ngoài quy hoạch khu vực 
chưa có điều kiện khai thác, nhằm “cởi trói” 
cho các dự án đầu tư lĩnh vực khác. Thủ 
tướng Chính phủ đã đồng ý tháo gỡ theo 
phương án của tỉnh đưa ra.  

Tỉnh Bình Thuận rất cần nhà đầu tư vào lĩnh vực nông 
nghiệp để chế biến thanh long, sản phẩm có sản 
lượng lớn nhất cả nước. Ảnh: Hải Luận. 

- Các nhà đầu tư vào ngành điện có than 
phiền tỉnh Bình Thuận chưa có đường dây 
tải điện 500kv, đoạn ngắn kết nối với đường 
truyền tải quốc gia. Vấn đề này được xử lý 
ra sao, thưa ông? 

- Từ năm 2017, tỉnh Bình Thuận đã được 
Trung ương xác định trở thành trung tâm 
năng lượng quốc gia. Chiến lược này cũng 
được đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn 
mạnh tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình 
Thuận ngày 19-4-2017. Tới đây, sẽ có thêm 
nhiều dự án năng lượng tái tạo được đầu tư, 
nên quá tải hệ thống truyền tải là vấn đề 
đáng ngại. Muốn thu hút nhà đầu tư vào 
ngành điện, cần có chính sách khuyến 
khích, đồng thời, giúp nhà đầu tư làm ra điện 
đến đâu phải tiêu thụ hết đến đó. Theo quy 
định pháp luật, Nhà nước độc quyền về 
truyền tải điện nên việc đầu tư đường dây 
truyền tải của các doanh nghiệp tư nhân vẫn 
còn vướng mắc, chưa thể thực hiện. Tại kỳ 
họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV năm 2019, vấn 
đề đầu tư đường dây truyền tải điện, nhất là 
tại khu vực Ninh Thuận - Bình Thuận được 
các đại biểu nêu ý kiến đề nghị tháo gỡ, Bộ 
trưởng Bộ Công thương đã có ý kiến, sẽ 
xem xét đưa ra giải pháp sớm nhất, nhằm 
đáp ứng nhu cầu giải phóng công suất của 
các nhà máy điện mặt trời, điện gió. Các cơ 
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quan chức năng của tỉnh Bình Thuận đang 
chủ động phối hợp với Bộ Công thương và 
ngành điện để có bước đi cụ thể, giải quyết 
nhanh chóng điểm nghẽn, đáp ứng nhu cầu 
giải phóng công suất không   để dòng vốn 
đầu tư vào lĩnh vực này bị chững lại.  

 - Trân trọng cảm ơn ông!  

Hải Luận // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2020 

(ngày 20 tháng 1) 

http://www.bienphong.com.vn/binh-
thuan-no-luc-khoi-thong-dong-von-dau-tu/ 

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

BỘ TÀI CHÍNH TRẢ LỜI CỬ TRI BÌNH THUẬN VỀ NGUỒN VỐN 
DỰ ÁN CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN  

ộ Tài chính vừa có trả lời kiến nghị 
của cử tri Bình Thuận về nguồn vốn 
triển khai Dự án cấp điện nông thôn 

từ lưới điện quốc gia tỉnh Bình Thuận. 

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN. 

Gửi kiến nghị tới các Bộ Công Thương, 
Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cử tri 
Bình Thuận đề nghị bố trí nguồn vốn để thực 
hiện Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện 
quốc gia tỉnh Bình Thuận để giải quyết nhu 
cầu cấp điện khu vực nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa trên địa bàn tỉnh. 

Trả lời kiến nghị này, Bộ Tài chính cho 
biết, dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện 
quốc gia tỉnh Bình Thuận thuộc danh mục 
đầu tư từ Chương trình mục tiêu cấp điện 
nông thôn, miền núi và hải đảo theo cơ chế 
quy định tại Quyết định số 2081/QĐ-TTg 
ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

Dự án được Bộ Công Thương phê duyệt 
do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm 
chủ đầu tư và tổ chức thực hiện với tổng 
mức đầu tư được duyệt là 734,275 tỷ đồng, 
trong đó ngân sách trung ương là 624,134 tỷ 

đồng (85%); vốn của EVN tự cân đối là 
110,141 tỷ đồng (chiếm 15%). 

Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách 
Trung ương bố trí thực hiện Chương trình 
điện nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 còn 
hạn chế nên dự án chưa có trong Danh mục 
kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân 
sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020. 

Dự án tiếp tục được tổng hợp trong danh 
mục đầu tư từ Chương trình mục tiêu cấp 
điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai 
đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 
1740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
(tổng mức đầu tư là 734 tỷ đồng, trong đó 
ngân sách trung ương từ nguồn vốn ODA và 
vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ là 624 tỷ 
đồng; vốn của EVN tự cân đối là 110 tỷ 
đồng). 

Tại Quyết định số 1740/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ đã quy định trách nhiệm 
của các bộ liên quan. Theo đó, Bộ Công 
thương có trách nhiệm tổng hợp và xây 
dựng kế hoạch trung hạn, kế hoạch hàng 
năm của chương trình gửi Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định 
của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà 
nước và các văn bản pháp luật liên quan. 

Bộ Công Thương cũng là bộ chủ trì, phối 
hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính trong việc vận động các nguồn vốn 
ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 
nước ngoài để thực hiện. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp 
với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương cân đối, 
bố trí vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch 
trung hạn và hàng năm để thực hiện. Bộ Tài 
chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

B 
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Bộ Công Thương huy động nguồn vốn để hỗ 
trợ đầu tư các dự án thành phần trong 
chương trình. 

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh 
Bình Thuận làm việc cụ thể với các bộ để rà 
soát, tổng hợp bố trí vốn thực hiện dự án 
theo quy định. Bộ Tài chính sẽ phối hợp tổng 
hợp, cân đối, bố trí vốn đầu tư trung hạn và 
hàng năm thực hiện dự án theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư 
công. 

H.Vân // 
https://haiquanonline.com.vn.-2020 

(ngày 31 tháng 1) 

https://haiquanonline.com.vn/bo-tai-
chinh-tra-loi-cu-tri-binh-thuan-ve-nguon-

von-du-an-cap-dien-nong-thon-119296.html 

 

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

CÔNG TY LÂM NGHIỆP BÌNH THUẬN ĐẠT DOANH THU 
HƠN 71 TỶ ĐỒNG 

ăm 2019, Cty TNHH MTV Lâm 
nghiệp Bình Thuận đạt doanh thu 
hơn 71 tỷ đồng, vượt kế hoạch. 

Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận tổng kết năm 2019 
với doanh thu đạt hơn 71 tỷ đồng. 

Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận 
(gọi tắt Cty lâm nghiệp Bình Thuận) vừa tổ 
chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất 
kinh doanh trong năm 2019. 

Theo đó, dù còn nhiều khó khăn do giá gỗ 
rừng trồng, mủ cao su vẫn ở mức thấp, chưa 
có dấu hiệu phục hồi. Bên cạnh đó, thị 
trường tiêu thụ sản phẩm hàng mộc của Cty 
chịu cạnh tranh quyết liệt với sản phẩm bên 
ngoài. Tuy nhiên, kết thúc năm 2019, doanh 
thu Cty đạt 71 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, 
lợi nhuận đạt 5,1 tỷ đồng; thu nhập bình 

quân của người lao động khoảng 8,2 triệu 
đồng/tháng. 

Trong năm 2020, Cty Lâm nghiệp Bình 
Thuận thực hiện các giải pháp phát triển 
rừng trồng gỗ lớn, nhằm ổn định nguồn 
nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến 
của Cty.  Cũng như tạo thành chuỗi khép kín 
từ khâu gieo ươm - trồng rừng - khai thác - 
chế biến - tiêu thụ, đồng thời hướng tới thị 
trường xuất khẩu, nhằm nâng cao chuỗi giá 
trị từ rừng trồng… 

Được biết, hàng năm Cty TNHH MTV 
Lâm nghiệp Bình Thuận khai thác đi đôi với 
trồng mới khoảng 800 – 1.000 ha rừng trồng. 
Đồng thời đầu tư sản xuất trên 5 triệu cây 
giống giâm hom chất lượng cao. Năm 2019, 
Cty đã mạnh dạn đưa trên 40 ha rừng năm 
thứ 5 vào kinh doanh gỗ lớn. Đây cũng là 
năm thứ 3 liên tiếp Cty này duy trì công tác 
cấp chứng chỉ rừng với diện tích 9.793 ha 
theo tiêu chuẩn quốc tế do tổ chức GFA 
cấp... 

 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2020 
(ngày 21 tháng 1) 

https://nongnghiep.vn/cong-ty-lam-
nghiep-binh-thuan-dat-doanh-thu-hon-71-

ty-dong-post256807.html 

 
 
 

N 
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

ẤM ÁP CÙNG “XUÂN YÊU THƯƠNG” 2020 

hằm mang đến cho các em học sinh 
và bà con nhân dân nghèo một cái 
Tết ấm no, CLB Ngọc Trong Tâm đã 

phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương 
trình “Xuân yêu thương”. Đây cũng là 
chương trình ý nghĩa mở đầu chuỗi hoạt 
động mừng Xuân Canh Tý 2020.  

Chương trình “Xuân yêu thương” được tổ 
chức trong hai ngày 4 - 5/1/2020 tại trường 
Tiểu học Vĩnh Hảo, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận. Với kinh phí khoảng 
130 triệu đồng, CLB đã tổ chức nhiều gian 
hàng ẩm thực, gian hàng trò chơi đặc sắc 
cho các em thiếu nhi tại địa phương. Cạnh 
đó, trao 70 phần quà, gồm sữa, sách vở, 
dụng cụ học tập... cho các em học sinh 
nghèo. Trao 211 phần quà, gồm gạo, dầu 
ăn, mì gói, đường.. cho các hộ gia đình khó 
khăn. 

Đặc biệt, 10 em học sinh có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn đã được chương trình 
dành tặng 10 chiếc xe đạp trị giá 13 triệu 
đồng. Đồng thời, Ngọc Trong Tâm trao 30 
thẻ Bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo và học 
sinh trên địa bàn xã trị giá 21 triệu đồng. 
Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình do 
CLB Ngọc Trong Tâm kêu gọi hỗ trợ từ các 
mạnh thường quân. 

Chương trình "Xuân yêu thương" 2020 

Anh Nguyễn Kim Mạnh - Chủ nhiệm CLB 
Ngọc Trong Tâm chia sẻ: “Điều chúng tôi 

cảm thấy hạnh phúc nhất khi thực hiện 
chương trình là nhìn thấy những nụ cười của 
bà con nhân dân nghèo. Đồng thời có thể 
đưa các bạn tình nguyện viên đến gần với 
những mảnh đời khó khăn, tạo cho họ 
một sân chơi nhân văn, ý nghĩa cũng là điều 
mà chúng tôi luôn hướng đến”. 

Trong năm 2020, CLB sẽ tiếp tục thực 
hiện các chương trình thường niên như: Bếp 
Ấm, tiếp sức đến trường, chương trình Tết, 
xây nhà… để tiếp tục chăm lo cho các em 
học sinh và người dân tại các vùng sâu vùng 
xa. 

Các tình nguyện viên tích cực trong công tác chuẩn 
bị chương trình 

Trao quà cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó 
khăn 

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Phó Chủ tịch 
UBND xã Vĩnh Hảo cho biết chương trình 
"Xuân yêu thương" là hoạt động mang tính 

N 
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nhân văn cao đẹp, có ý nghĩa chính trị sâu 
sắc; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cộng 
đồng đối với học sinh nghèo, người nghèo, 
những người có hoàn cảnh khó khăn. 

“Sau khi tiếp nhận kế hoạch, địa phương 
đã tổ chức họp triển khai cho tất cả cán bộ, 
công chức nắm thông tin, đồng thời họp xét 
để trao quà đảm bảo đúng đối tưọng”, bà 
Tâm thông tin. 

Xã Vĩnh hảo là xã miền núi, 80% dân cư 
làm nông nghiệp, thường xuyên gặp trở ngại 
về thời tiết. Hiện tại xã Vĩnh Hảo còn khoảng 
33 hộ nghèo, 27 hộ dân tộc Răc lây, 162 hộ 
cận nghèo, 1 trường THCS, 2 trường TH và 
1 trường Mẫu giáo. 

Là thành viên gắn bó xuyên suốt cùng các 
hoạt động của CLB Ngọc Trong Tâm, chị Tô 
Thảo Thy xúc động, nói: “Điều tôi thấy ý 
nghĩa nhất khi đồng hành cùng các hoạt 
động thiện nguyện là nhìn thấy nụ cười của 
những bệnh nhân đang chống chọi với bệnh 
tật, các em học sinh nghèo và những người 
già neo đơn trong xã hội”.  

Kim Sáng // 
https://conglyxahoi.net.vn.- 2020 

 (ngày 8 tháng 1) 

https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/am-
ap-cung-xuan-yeu-thuong-2020-33647.html 

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

CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA CHĂM ĐẶC SẮC DỊP TẾT CỔ TRUYỀN 

ông đảo du khách trong và ngoài 
nước đến tham quan tháp Chăm Po 
sah Inư, tại phường Phú Hài, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trong dịp tết 
cổ truyền của dân tộc. Trong 4 ngày (từ ngày 
26 đến ngày 29 tháng 01, tức từ mùng 2 đến 
ngày mùng 5 tết Canh Tý 2020) tại đây diễn 
ra nhiều hoạt động nghệ thuật mang đậm nét 
văn hóa Chăm. 

Rất đông du khách xem các nghệ nhân biểu diễn 
nghệ thuật 

Dịp tết Nguyên Đán năm nay, thay vì đi du 
lịch ở các tỉnh, thành khác, anh Nguyễn Văn 
Luận, ở Bình Dương quyết định cùng với 
những người thân trong gia đình đến Phan 
Thiết, Bình Thuận để tham quan, du lịch. 
Điểm dừng chân đầu tiên của anh và các 
thành viên trong gia đình đó là tham quan 
nhóm đền tháp Po sah I nư. Được tận mắt 

chiêm ngưỡng kiến trúc của khu đền tháp, 
anh Luận cũng như nhiều du khách rất ấn 
tượng bởi chúng mang đậm nét cổ xưa của 
nền văn hóa Chăm pa và vẫn đứng vững với 
thời gian qua hàng trăm năm. 

Cũng tại đây, du khách được thưởng thức 
các tiết mục hát múa mang đậm nét đặc 
trưng của văn hóa Chăm do các nghệ nhân 
không chuyên biểu diễn. Tiếng âm thanh réo 
rắt của các đạo cụ như trống ginăng, kèn 
saranai, lục lặc và những tiết mục hát múa 
làm cho du khách cảm thấy vô cùng thích 
thú. 

Với anh Lê Văn Thanh, một du khách đến 
từ thành phố Hồ Chí Minh thì đây là lần đầu 
tiên đến tham quan tháp Chăm và cảm thấy 
rất ấn tượng với những kiến trúc cổ ở đây. 
“Hy vọng rằng, nếu có dịp tôi sẽ lại ghé thăm 
nơi đây – anh Thanh chia sẻ “.  

Theo Ban quản lý tháp Po sah Inư, hàng 
năm mỗi dịp tết đến, xuân về rất đông du 
khách từ khắp mọi nơi, kể cả khách nước 
ngoài đến tham quan, tìm hiểu về nền văn 
hóa Chăm. Năm nay, ngoài các hoạt động 
ca múa nhạc, tại tháp còn diễn ra nhiều hoạt 
động khác như triễn lãm nghệ thuật, dệt thổ 
cẩm, làm bánh gừng, trình diễn làm 
gốm…Mỗi ngày, có cả ngàn lượt khách tới 
tham quan tại tháp, hầu hết họ cảm thấy 
thích thú, ấn tượng  khi đến đây.  

Đ 

https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/am-ap-cung-xuan-yeu-thuong-2020-33647.html
https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/am-ap-cung-xuan-yeu-thuong-2020-33647.html
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Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động 
nghệ thuật tại khu di tích kiến trúc nghệ thuật 
cấp quốc gia tháp Po sah I nư. 

Tiết mục múa quạt của các cô gái Chăm làm du khách 
thích thú 

Các cô gái khéo léo múa với chiếc khạp đội trên đầu 

Du khách thích thú chụp hình lưu niệm 

Âm tha réo rắt của các nhạc cụ Chăm làm nên các 
tiết mục hát múa độc đáo 

Du khách chụp hình lưu niệm tại tháp 

Nghệ nhân dệt thổ cẩm, nghề truyền thống của đồng 
bào Chăm 

 

Lê Nam // https://www.tienphong.vn.- 
2020 (ngày 27 tháng 1) 

https://www.tienphong.vn/van-hoa/cac-
hoat-dong-van-hoa-cham-dac-sac-dip-tet-

co-truyen-1513048.tpo 

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

ĐẾN “BẢO TÀNG” XƯƠNG CÁ ÔNG LỚN NHẤT VIỆT NAM, 
CHIÊM NGƯỠNG BỘ CỐT CÁ ÔNG LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á 

hững ngày này, người dân vạn Thủy 
Tú (ở lạc ở đường Ngư Ông, phường 
Đức Thắng, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận) đang rất phấn khởi khi Lễ hội Cầu 

ngư ở vạn Thủy Tú vừa được đưa vào danh 
mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

 
N 

https://www.tienphong.vn/van-hoa/cac-hoat-dong-van-hoa-cham-dac-sac-dip-tet-co-truyen-1513048.tpo
https://www.tienphong.vn/van-hoa/cac-hoat-dong-van-hoa-cham-dac-sac-dip-tet-co-truyen-1513048.tpo
https://www.tienphong.vn/van-hoa/cac-hoat-dong-van-hoa-cham-dac-sac-dip-tet-co-truyen-1513048.tpo
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Nơi lưu giữ bộ cốt cá ông lớn nhất 
Đông Nam Á 

Theo các bậc cao niên ở phường Đức 
Thắng, những ngư dân thuở xa xưa đi đánh 
cá, gặp nạn trên biển đã được cá voi (còn 
gọi là cá heo) che chở, cứu sống và đưa vào 
bờ. Từ đó, loài cá này được gọi tôn kính là 
cá ông hay thần Nam Hải. Dọc bờ biển ở khu 
vực miền Trung có hàng trăm lăng vạn hàng 
trăm năm tuổi. Nơi nào có lăng vạn thì nơi 
ấy là những vùng đất có duyên lành được cá 
ông lụy (chết) bờ, nghỉ ngơi. 

Đối với dân vùng biển, cá ông lụy vào đâu 
thì ở đó may mắn, cả năm được mùa, ra 
khơi vào lộng bình yên. Do đó, từ bao đời 
nay tục thờ cá ông không chỉ được xem là 
sự tôn kính thần linh mà còn gắn liền với sự 
hưng thịnh của cả làng. 

Vạn Thủy Tú được xây dựng năm 1762 
gắn với tín ngưỡng ngư nghiệp ra đời sớm 
nhất ở Bình Thuận. Đây được xem là vạn 
gốc và là trung tâm sinh hoạt văn hóa tinh 
thần và tâm linh của loại hình tín ngưỡng thờ 
cá voi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Truyền thuyết dân gian địa phương kể lại, 
sau khi xây xong vạn Thủy Tú, trời nổi bão 
giông mấy ngày đêm, mưa mù mịt không 
ngớt hạt. Sau 3 ngày, mây tạnh trời quang, 
có một số ghe, tàu của ngư dân đánh cá bị 
kẹt ngoài khơi được cá ông cứu giúp. Riêng 
cá ông thì đã tử nạn vì kiệt sức khi kè cập, 
đưa tàu, ghe của ngư dân vào bờ an toàn. 

Sau khi chết, cá ông trôi dạt vào bờ phía 
trước vạn, ngư dân trong vùng được huy 
động để đưa vào mai táng trong khuôn viên 
của vạn Thủy Tú. Vì cá ông quá lớn, dài 
22m, nặng 65 tấn nên phải đến 2 ngày sau 
mới đưa được vào bờ để mai táng. 

Vạn Thuỷ Tú là ngôi vạn được xây dựng 
lâu đời với kiến trúc khá đặc biệt. Hương án 
chính giữa vạn thờ Nam Hải Cự Tộc Ngọc 
Lân tôn thần; bên trái thờ Thuỷ Long thánh 
phi nương nương tôn thần; bên phải thờ 
Thái hiệu tiên sư tôn thần. Phía sau là phòng 
lưu trữ bảo tồn hơn 100 bộ cốt cá ông, gần 
một nửa trong số đó có niên đại từ 100 - 150 
năm. Nơi đây được xem là “bảo tàng” xương 
cá ông lớn nhất Việt Nam. 

Phía hữu vạn Thủy Tú là doi đất rộng để 
mai táng cá ông, gọi là Ngọc Lân Thánh Địa. 
Sau 3 năm, cốt của cá ông được bốc, rửa 
sạch và nhập tẩm trong vạn theo nghi thức 
trang trọng. 

Năm 2003, bộ cốt cá ông dài 22m, nặng 
65 tấn được viện Hải Dương học Nha Trang 
(tỉnh Khánh Hòa) phục chế và bảo quản tại 
vạn. Đây được xem là bộ cốt cá ông lớn nhất 
Việt Nam và cả vùng Đông Nam Á vẫn còn 
nguyên vẹn đến nay. 

Năm 2003, bộ cốt ông lớn nhất Đông Nam Á được 
phục chế và bảo quản tại vạn Thủy Tú. 

Vạn Thủy Tú nổi tiếng khắp trong và ngoài 
nước bởi những nét độc đáo hiếm có, lưu 
giữ nhiều hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa 
liên quan đến việc hình thành và phát triển 
nghề biển Bình Thuận nói riêng và vùng 
Nam Trung bộ nói chung. Nơi thờ này có 24 
sắc phong quý của các vị vua triều Nguyễn. 

Ngoài ra, vạn còn có các di sản văn hóa 
Hán - Nôm, các hoành phi. Đặc biệt, vạn 
đang gìn giữ chiếc chuông đồng quý đúc vào 
năm Nhâm Thân 1872, thân chuông có dòng 
chữ “Tự Đức nhị thập ngũ niên - Xuân quý 
giáo đáng - Thuỷ Tú vạn - Bổn vạn đồng ký”. 
Năm 1996, vạn Thủy Tú được Nhà nước 
xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. 

Lễ hội của cư dân miền biển 

Đối với cư dân vùng biển Nam Trung bộ 
nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng, Lễ 
hội Cầu ngư là hoạt động văn hóa dân gian, 
tín ngưỡng tâm linh gắn liền công việc, sinh 
hoạt của ngư dân. Ở vạn Thủy Tú cũng vậy, 
Lễ hội Cầu ngư ra đời gắn với sự hình thành 
ngôi vạn và tín ngưỡng thờ cá ông của ngư 
dân nơi đây.  
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Đây là lễ hội mang tính chất cầu mùa gắn 
với hoạt động kinh tế biển; thể hiện tấm lòng 
biết ơn của ngư dân đối với cá ông đã phù 
trợ, giúp đỡ ngư dân bình an trong những 
lần gặp hiểm nguy trên biển cũng như giúp 
đỡ ngư dân có một mùa biển bội thu. 

Đoàn rước ông về cổng chính vạn Thủy Tú trong Lễ 
hội Cầu ngư chính mùa. 

Và, những ngày này, cùng với không khí 
nô nức chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ 
truyền, người dân tỉnh Bình Thuận còn rất 
vui mừng khi Lễ hội Cầu ngư ở vạn Thủy Tú 
vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật 
thể quốc gia. 

Theo các bậc cao niên ở phường Đức 
Thắng, hàng năm ở vạn Thủy Tú diễn ra 
nhiều kỳ tế lễ chính như: Lễ hội Tế xuân đầu 
năm, Lễ hội Cầu ngư đầu mùa, Lễ hội Cầu 
ngư chính mùa và Lễ hội Cầu ngư cuối mùa. 
Trong đó, Lễ hội Cầu ngư chính mùa (từ 
ngày 19 - 22/6 âm lịch) là quan trọng nhất. 
Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ ơn đức 
của cá ông, mong cho trời yên biển lặng, 
mưa thuận gió hòa, ra khơi được bội thu để 
người dân ấm no. 

Lễ hội Cầu ngư ở vạn Thủy Tú có các 
nghi lễ quan trọng như: nghệ sắc, Nghinh 
Ông Sanh, thỉnh Thập điện và cầu siêu cho 
chư vị hương linh, phóng đăng, khai xá 
thuyền rồng, thỉnh chư vị thủy thần và thỉnh 
chư vị tiền hiền, cầu quốc thái dân an, khai 
đàn chẩn tế âm linh, thả thuyền rồng trên 
biển, tế tiền hiền, chánh lễ tế thần Nam Hải, 
nghệ sắc hoàn mãn. 

Bên cạnh phần lễ, Lễ hội Cầu ngư ở vạn 
Thủy Tú còn có phần hội diễn ra bên ngoài 
và trên biển như: hát bội, chèo bả trạo, đua 

thuyền trên sông Cà Ty, các trò chơi dân 
gian... Những hoạt động vui chơi cộng đồng 
này thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo 
người dân và du khách, tạo không khí vui 
tươi và thú vị. 

Các nhà nghiên cứu cho rằng, Lễ hội Cầu 
ngư ở vạn Thủy Tú có cấu trúc, diễn trình 
phong phú và hấp dẫn, chứa đựng nhiều 
nghi lễ, yếu tố văn hóa gắn với môi trường 
sinh kế của ngư dân, cũng như tích hợp một 
số giá trị văn hóa của các tín ngưỡng, tôn 
giáo khác. Đó là sự diễn ra đan xen giữa các 
nghi lễ mang đậm sắc thái tín ngưỡng thờ 
cúng cá ông với một số nghi lễ của Phật 
giáo, đình làng và văn hóa của người Hoa. 

Lễ hội Cầu ngư ở vạn Thủy Tú nói riêng 
và ở khu vực Nam Trung bộ nói chung là một 
hình thái sinh hoạt văn hóa cộng đồng rất 
đặc biệt của ngư dân miền biển. Với nhiều 
loại hình nghệ thuật được ra đời và kết hợp 
với nhau tạo nên nét văn hóa đặc thù, không 
bị mất đi nét truyền thống. Đây sẽ là một 
trong những trải nghiệm cực kỳ lý thú nếu du 
khách chọn đúng thời điểm để tham quan và 
tham gia những lễ hội như thế này. 

Hàng năm, vạn Thủy Tú đón khoảng 
30.000 lượt khách đến tham quan và chiêm 
bái, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực 
trong đời sống xã hội của làng chài. Ngư dân 
bắt đầu biết tận dụng lợi thế từ sản phẩm 
của các lễ hội để phát triển du lịch văn hóa, 
đem lại cuộc sống sung túc hơn. 

Những năm qua, Lễ hội Cầu ngư ở vạn 
Thủy Tú đã được địa phương chọn là lễ hội 
truyền thống phục vụ phát triển du lịch với 
việc đáo lệ 2 năm tổ chức một lần. Và nay, 
Lễ hội Cầu ngư ở đây được đưa vào danh 
mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ 
vừa thuận lợi hơn trong việc bảo tồn, phát 
huy các giá trị văn hoá truyền thống, vừa tạo 
thêm những nét thú vị hấp dẫn du khách khi 
đến du lịch tại tỉnh Bình Thuận. 

 

Nhuận Oanh // https://baophapluat.vn.– 
2020 (ngày 30 tháng 1) 

https://baophapluat.vn/xa-lo/den-bao-
tang-xuong-ca-ong-lon-nhat-viet-nam-

chiem-nguong-bo-cot-ca-ong-lon-nhat-
dong-nam-a-491243.html

https://baophapluat.vn/xa-lo/den-bao-tang-xuong-ca-ong-lon-nhat-viet-nam-chiem-nguong-bo-cot-ca-ong-lon-nhat-dong-nam-a-491243.html
https://baophapluat.vn/xa-lo/den-bao-tang-xuong-ca-ong-lon-nhat-viet-nam-chiem-nguong-bo-cot-ca-ong-lon-nhat-dong-nam-a-491243.html
https://baophapluat.vn/xa-lo/den-bao-tang-xuong-ca-ong-lon-nhat-viet-nam-chiem-nguong-bo-cot-ca-ong-lon-nhat-dong-nam-a-491243.html
https://baophapluat.vn/xa-lo/den-bao-tang-xuong-ca-ong-lon-nhat-viet-nam-chiem-nguong-bo-cot-ca-ong-lon-nhat-dong-nam-a-491243.html
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HỌC SINH TỈNH BÌNH THUẬN ĐƯỢC NGHỈ TẾT 15 NGÀY 

ếu tính luôn 2 ngày cuối tuần, học 
sinh tỉnh Bình Thuận sẽ được nghỉ 
liền 15 ngày Tết Nguyên đán. 

Thực hiện theo Thông báo số 327 ngày 
27/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 
6/1/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình 
Thuận đã ban hành Công văn hướng dẫn 
nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với 
cán bộ công chức viên chức, người lao động 
và học sinh trên địa bàn. 

Học sinh tỉnh Bình Thuận được nghỉ Tết 15 ngày (Ảnh 
tác giả) 

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động được nghỉ Tết liền 7 ngày. 

Cụ thể, nghỉ từ ngày thứ năm 23/1/2020 
đến hết thứ tư ngày 29/1/2020 (tức là ngày 
29 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày 
mùng 5 tháng giêng năm Canh Tý).  

Đối với học sinh mầm non, tiểu học, phổ 
thông cơ sở, phổ thông trung học và giáo 
dục thường xuyên sẽ nghỉ từ thứ 2 ngày 
20/1/2020 đến hết ngày thứ bảy ngày 
1/2/2020 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm 

Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 8 tháng giêng 
năm Canh Tý).  

Như vậy, nếu tính luôn 2 ngày cuối tuần, 
học sinh tỉnh Bình Thuận sẽ được nghỉ liền 
15 ngày Tết Nguyên đán. 

Trong Công văn còn nêu rõ: thủ trưởng 
các cơ sở giáo dục và đào tạo tăng cường 
công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công 
nhân viên, người lao động và học sinh thực 
hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng 
chống tác hại của rượu, bia.  

Có ý thức cao trong việc chấp hành pháp 
luật về trật tự an toàn giao thông, phòng 
chống cháy nổ, tai nạn thương tích. 

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36 của 
Chính phủ, tuyệt đối không tham gia buôn 
bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng súng bắn 
pháo và đốt các loại pháo dưới mọi hình 
thức;  

Không tổ chức, tham gia cờ bạc, mê tín dị 
đoan, rượu chè bê tha làm ảnh hưởng đến 
danh dự, uy tín của ngành. 

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

 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2020 (ngày 8 tháng 1) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/hoc-sinh-
tinh-binh-thuan-duoc-nghi-tet-15-ngay-

post206003.gd 

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

HỘI THI LEO NÚI TÀ CÚ – BÌNH THUẬN MỞ RỘNG NĂM 2020 

áng 31-1 (mùng 7 Tết), Hội thi leo núi 
Tà Cú - Bình Thuận mở rộng lần thứ 
24, năm 2020, do UBND huyện Hàm 

Thuận Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Bình Thuận tổ chức. 

Hội thi năm nay có sự tham gia của hơn 
360 vận động viên, trong đó có 132 vận động 
viên nữ thuộc 43 đoàn đến từ các tỉnh: Lâm 
Đồng; Đồng Nai; Bình Dương; Bình Phước, 

Bà Rịa -Vũng Tàu, Khánh Hòa và Bình 
Thuận. 

Các vận động viên thi đấu ở hai hệ phong 
trào và hệ tuyển mở rộng. Các vận động viên 
nam cùng thi đấu ở cự ly 6.300m, trong đó 
có 4.000m chạy việt dã, 2.300m leo núi; các 
vận động viên nữ thi đấu cùng cự ly 5.300m, 
trong đó 3.000m chạy việt dã, 2.300m leo 
núi. Núi Tà Cú có độ cao 649m so mực nước 

N 

S 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/hoc-sinh-tinh-binh-thuan-duoc-nghi-tet-15-ngay-post206003.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/hoc-sinh-tinh-binh-thuan-duoc-nghi-tet-15-ngay-post206003.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/hoc-sinh-tinh-binh-thuan-duoc-nghi-tet-15-ngay-post206003.gd
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biển, việc chinh phục được độ cao này là 
một thử thách rất lớn đối với các vận động 
viên tham gia. 

Hội thi leo núi Tà Cú Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 
mở rộng là giải thi đấu thể thao truyền thống của tỉnh 
Bình Thuận. 

Hội thi leo núi Tà Cú, huyện Hàm Thuận 
Nam lần đầu tiên được tổ chức năm 1996. 
Từ một giải phong trào cấp huyện, qua 24 
năm, Hội thi leo núi Tà Cú đã không ngừng 
phát triển và mở rộng, đã trở thành giải thi 
đấu thể thao truyền thống của tỉnh Bình 
Thuận được tổ chức vào những ngày đầu 
Xuân mới; tạo được uy tín và thu hút sự 
tham gia của các tỉnh, thành phố khu vực 
Đông Nam Bộ và một số tỉnh lân cận; chất 
lượng và số lượng vận động viên tham dự 
giải ngày càng cao. Đây cũng là dịp để các 
vận động viên có điều kiện giao lưu, học hỏi 
kinh nghiệm thi đấu nhằm nâng cao thành 
tích của bản thân cũng như cho đơn vị mình; 
đồng thời tăng cường sự đoàn kết giữa các 
đoàn thể thao trong và ngoài tỉnh. 

Kết quả, ở nội dung hệ tuyển nam mở 
rộng, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh 
của đội huyện Đồng Phú - Bình Phước, về 
nhất, đoạt giải Vua leo núi; về nhì là vận 
động viên Phạm Ngọc Phan của đội Bình 
Thuận; giải ba thuộc về vận động viên Lê 
Văn Tuấn của đội Bình Dương. 

Về hệ tuyển nữ mở rộng, giải nhất Nữ 
hoàng leo núi thuộc về vận động viên Hoàng 
Thị Ngọc Hoa của đội huyện Đồng Phú - 
Bình Phước; vận động viên Pi Năng Rê 
Chêm của đội Khánh Hòa đoạt giải nhì; giải 
ba thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Ngọc 
Phương, đội huyện Đồng Phú. Giải nhất 
toàn đoàn thuộc về đoàn Đồng Phú - Bình 
Phước; đoàn Đồng Nai đoạt giải nhì và giải 
ba thuộc về đoàn Bình Dương. 

Cùng với giải hệ tuyển mở rộng, Ban tổ 
chức đã trao giải hệ phong trào và hệ tuyển 

tỉnh Bình Thuận cho các vận động viên và 
các đội đạt thành tích cao tại hội thi lần này. 

Hội thi leo núi Tà Cú lần thứ 24, năm 2020, có sự 
tham gia của hơn 360 vận động viên đến từ các tỉnh: 
Lâm Đồng; Đồng Nai; Bình Dương; Bình Phước, Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa và Bình Thuận. 

Sau khi kết thúc chạy việt dã 4.000m, các vận động 
viên bắt đầu leo núi với cự ly 2.300m. 

Vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa, đội huyện Đồng 
Phú - Bình Phước đoạt giải Nữ hoàng leo núi. 

Các tình nguyện viên hỗ trợ vận động viên về đích ở 
độ cao gần 600m so mực nước biển 

Đình Châu // https://nhandan.com.v.- 
2020 (ngày 31 tháng 1) 

https://nhandan.com.vn/thethao/nhip-
song-the-thao/item/43090902-hoi-thi-leo-

nui-ta-cu-%E2%80%93-binh-thuan-mo-
rong-nam-2020.html 

https://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/43090902-hoi-thi-leo-nui-ta-cu-%E2%80%93-binh-thuan-mo-rong-nam-2020.html
https://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/43090902-hoi-thi-leo-nui-ta-cu-%E2%80%93-binh-thuan-mo-rong-nam-2020.html
https://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/43090902-hoi-thi-leo-nui-ta-cu-%E2%80%93-binh-thuan-mo-rong-nam-2020.html
https://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/43090902-hoi-thi-leo-nui-ta-cu-%E2%80%93-binh-thuan-mo-rong-nam-2020.html
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HỘI TRẠI XUÂN TÌNH NGUYỆN - KẾT NỐI YÊU THƯƠNG 

gày 04 - 05/01, Hội LHTN Việt Nam 
tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội trại Xuân 
tình nguyện với chủ đề “Kết nối yêu 

thương”. Trong khuôn khổ hội trại đã diễn ra 
hoạt động tuyên dương các tập thể, cá nhân 
xuất sắc trong công tác thiện nguyện, an 
sinh xã hội và chung kết cuộc thi Hoa khôi 
Thiện nguyện. 

Theo đó, tối ngày 04/01/2020, Lễ tuyên 
dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong 
công tác thiện nguyện và an sinh xã hội và 
chương trình Liên hoan các CLB Hội, Đội, 
Nhóm thiện nguyện đã diễn ra tại xã Phú 
Lạc, huyện Tuy Phong. 

Tuyên dương các thủ lĩnh và cá nhân tiêu biểu trong 
công tác thiện nguyện 

Tham dự chương trình có anh Cao Hồng 
Hưng - Uỷ viên thường trực Đoàn Chủ tịch 
Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; 
anh Trần Thanh Bình - Phó Giám đốc Trung 
tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên; anh 
Trần Sinh Toàn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ 
tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng 200 trại 
sinh đến từ các CLB, Hội, Đội, Nhóm trong 
và ngoài tỉnh. 

Tại chương trình, đã có 13 tập thể, 11 thủ 
lĩnh và 23 thành viên được tuyên dương, 
khen thưởng. Đây là những tấm gương 
thanh niên xuất sắc trong công tác thiện 
nguyện được Hội LHTN Bình Thuận triển 
khai rộng rãi trong thời gian qua, thu hút và 
đi sâu vào đời sống thanh niên, cổ vũ, thôi 
thúc thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng 
những hành động cụ thể: tham gia giải quyết 
các vấn đề an ninh xã hội, phát triển cộng 
đồng và bảo vệ môi trường; xung phong bảo 
vệ Tổ quốc; thi đua lập thân, lập nghiệp, làm 
giàu chính đáng; tham gia xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh, đóng góp quan 

trọng vào những kết quả của Hội LHTN tỉnh 
trong nhiệm kỳ qua. 

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 
02 căn nhà nhân ái cho 2 hộ gia đình không 
có nhà ở trên địa bàn xã Phú Lạc; tặng 01 
tivi màn hình LED 55” cho trường THCS Phú 
Lạc; tặng công trình điểm trường mầm non 
tại tỉnh Tuyên Quang; trao bảng tượng trưng 
thực hiện an sinh xã hội cho xã Phước Thể, 
xã Phú Lạc, xã Vĩnh Hảo với tổng kinh phí 
gần 620 triệu đồng. 

 

Sau lễ tuyên dương là Chung kết cuộc thi 
Hoa khôi Tình nguyện. Với các phần thi trình 
diễn áo dài, thi tài năng, thi ứng xử BTC 
chính thức tìm ra được chủ nhân của danh 
hiệu Hoa khôi Tình nguyện năm 2020 mang 
tên Lê Trần Thiên Thuật đến từ Nhóm Thiện 
nguyện Tu Tại Tâm; Á khôi 1 là Nguyễn Thị 
Đinh Lăng đến từ Ngọc trong Tâm - Bắc 
Bình và Á khôi 2 là Phùng Thị Minh Thi đến 
từ Hội Thiện nguyện Phan Thiết. 

Tặng  xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Hội trại còn 
diễn ra chương trình sinh hoạt lửa trại truyền 
thống, kết nối hơn 200 trại sinh tạo sự gắn 
bó đoàn kết, giao lưu, chia sẻ giữa các CLB, 
hội, đội, nhóm thiện nguyện trong và ngoài 
tỉnh. Hơn 200 bạn trẻ đến từ 14 CLB, Hội, 

N 
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Đội, Nhóm thiện nguyện đã tham gia Hội trại 
Xuân tình nguyện 2020 - kết nối những trái 
tim yêu thương để mang yêu thương, sẻ 
chia cùng người dân, trẻ em khó khăn tại 
huyện Tuy Phong. 

Qua đó, đã bàn giao 02 căn nhà cho 02 
hộ có hoàn cảnh khó khăn; trồng hoa tại Đài 
tưởng niệm liệt sĩ, vẽ tranh tường tuyên 
truyền phòng chống ma túy, bảo vệ môi 
trường, bạo lực học đường,… tại trường 
THCS Phú Lạc; trao 900 suất quà cho gia 
đình và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 10 

suất quà cho hộ neo đơn và mẹ VNAH; trao 
20 chiếc xe đạp cho các em học sinh khó 
khăn; hỗ trợ trao 80 thẻ BHYT; Tổ chức cắt 
tóc cho 80 em thiếu nhi; trao 200 lá cờ tổ 
quốc và 200 áo phao cho ngư dân trên địa 
bàn huyện;… 

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

 (ngày 7 tháng 1) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thanh-
nien-tinh-nguyen/hoi-trai-xuan-tinh-nguyen-

--ket-noi-yeu-thuong 

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

HƠN 100 DU KHÁCH QUỐC TẾ THAM GIA LỄ HỘI BÁNH CHƯNG 
NĂM 2020 TỈNH BÌNH THUẬN

áng 11/01, hơn 100 du khách quốc tế 
từ nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, 
Nga, Đức, Hàn Quốc… đã tham 

gia gói bánh chưng và trải nghiệm không 
gian Tết cổ truyền của người Việt tại Lễ hội 
bánh chưng năm 2020. Đây là sự kiện được 
tổ chức tại The Cliff resort & Residences, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Vừa qua, tại Lễ hội bánh chưng năm 2020 
của tỉnh Bình Thuận hoạt động thu hút sự 
quan tâm hơn cả của đông đảo du khách 
quốc tế là trải nghiệm được tự tay gói những 
chiếc bánh chưng đặc trưng mà chỉ Tết Việt 
Nam mới có. 

Du khách quốc tế hào hứng gói bánh chưng và trải 
nghiệm không gian Tết Việt (Ảnh: TTXVN) 

Kim Mi Jung, đến từ Hàn Quốc thì chia 
sẻ: đây là lần thứ 2 chúng tôi đến Việt Nam. 
Ở Hàn Quốc vào dịp Tết chúng tôi thường 
ăn bánh gạo. Còn ở Việt Nam mọi người 
cùng nhau làm bánh chưng thật vui và ý 
nghĩa. 

Sau khi được giới thiệu về lịch sử và ý 
nghĩa của chiếc bánh  chưng trong văn hóa 
ẩm thực của người Việt, nhất là trong ngày 
Tết, các du khách bắt tay vào cuộc thi gói 
bánh chưng.  

Chị Ksenia Petrova, du khách đến từ Nga 
cho biết: "đây là lần đầu tiên được gói bánh 
chưng và cũng là lần đầu biết về ý nghĩa của 
chiếc bánh này. Chiếc bánh này rất công 
phu nhưng thật là một trải nghiệm thú vị, đặc 
biệt là đối với con gái nhỏ của chúng tôi. Nhờ 
Lễ hội bánh chưng này mà chúng tôi mới 
biết thêm một nét đẹp truyền thống của đất 
nước các bạn". 

Ông bà Webber, đến từ Đức cho biết: đây 
là thứ 4 chúng tôi được trải nghiệm lễ hội 
bánh chưng cũng như không khí Tết ở Bình 
Thuận, Việt Nam. Chúng tôi rất thích không 
khí ở Lễ hội bánh chưng năm nay. Giờ đối 
với chúng tôi gói bánh chưng không còn quá 
khó như lần đầu. 

Lễ hội bánh chưng năm 2020 có 8 gian 
hàng tái hiện lại một số hoạt động ngày Tết 
cổ truyền như: ông đồ viết câu đối đỏ, gian 
hàng nghệ nhân làm tò he, cào cào lá dừa, 
gian hàng ẩm thực với các món ăn như bánh 
chưng, bánh tét, mứt dừa… 

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

S 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thanh-nien-tinh-nguyen/hoi-trai-xuan-tinh-nguyen---ket-noi-yeu-thuong
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thanh-nien-tinh-nguyen/hoi-trai-xuan-tinh-nguyen---ket-noi-yeu-thuong
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thanh-nien-tinh-nguyen/hoi-trai-xuan-tinh-nguyen---ket-noi-yeu-thuong
https://thoidai.com.vn/tags/dem-hoi-banh-chung-34537.tag
https://thoidai.com.vn/tags/binh-thuan-3675.tag
https://thoidai.com.vn/tags/tet-viet-nam-34588.tag
https://thoidai.com.vn/tags/tet-viet-nam-34588.tag
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The Cliff resort & Residences, Lễ hội bánh 
chưng được tổ chức không chỉ là sân chơi 
cho du khách đang lưu trú tại Phan Thiết, 
Bình Thuận mà còn là dịp để giới thiệu nét 
đẹp truyền thống trong ngày Tết của người 
Việt đến bạn bè quốc tế.   

Sự kiện thu hút khách quốc tế đến tham 
dự, góp phần đưa ngành du lịch trở thành 

ngành trọng điểm của tỉnh, đúng với định 
hướng mà Đảng, Nhà nước và chính 
quyền tỉnh Bình Thuận đề ra. 

Anh Vũ // https://thoidai.com.vn.- 2020 
(ngày 12 tháng 1) 

https://thoidai.com.vn/hon-100-du-khach-
quoc-te-tham-gia-le-hoi-banh-chung-nam-

2020-tinh-binh-thuan-96808.html 

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

KHÁCH QUỐC TẾ TRẢI NGHIỆM GÓI BÁNH CHƯNG ĐÓN TẾT CANH TÝ 
TẠI BÌNH THUẬN 

ón Tết cổ truyền Canh Tý, mới đây, 
tại The Cliff Resort & Residences, 
thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), 

hơn 100 khách quốc tế đã được trực tiếp 
tham gia gói bánh chưng tại Lễ hội Bánh 
chưng lần 7 năm 2020. 

Khách quốc tế trải nghiệm gói bánh chưng đón tết 
Canh Tý tại Bình Thuận. 

Trong tâm thức người Việt, chiếc bánh 
chưng không còn đơn thuần là món ăn mà 
đã trở thành nét đẹp của người Việt Nam, 
gắn liên với truyền thuyết dân tộc lâu đời. 
Mỗi khi "tết đến, xuân về", người Việt Nam 
dù có đi đâu, ở đâu cũng không bao giờ thiếu 
chiếc bánh chưng xanh trong mâm cỗ tết cổ 
truyền, nhà nào cũng có dăm ba cặp bánh 
để cúng gia tiên. Có thể nói, bánh chưng là 
truyền thống, là một món ăn dân tộc, là bữa 
cơm gia đình sum họp ấm áp trong những 
ngày đầu năm mới. 

Sau phần giới thiệu lịch sử và ý nghĩa 
bánh chưng trong văn hóa Tết Việt, khách 
du lịch trong nước và quốc tế tham gia lễ hội 
bánh chưng được hướng dẫn để tự tay gói 
chiếc bánh chưng vuông vức. Từng công 
đoạn gói bánh từ cách xếp lá vào khuôn, cho 

nếp, đậu, thịt đến gói bánh bằng dây lạt đều 
tạo cho du khách những khoảnh khắc thú vị, 
cảm nhận từng nét đẹp của văn hóa Tết Việt 
qua chiếc bánh chưng. Bánh sẽ được Ban 
giám khảo chấm điểm và trao các giải 
thưởng "gói bánh đẹp", sau đó nấu chín tặng 
cho chính "chủ nhân" chiếc bánh để thưởng 
thức. 

Chị Ksenia Petrova (Nga) vui vẻ cho biết: 
"Đây là lần đầu tiên chúng tôi được gói bánh 
chưng cũng như biết về ý nghĩa chiếc bánh 
độc đáo này của Việt Nam. Tự tay làm chiếc 
bánh dù có hơi khó khăn nhưng là một trải 
nghiệm thú vị đối với tôi. Nhờ Lễ hội bánh 
chưng, chúng tôi mới biết thêm một nét đẹp 
truyền thống của đất nước các bạn". Còn 
ông bà Webber (Đức) thì kể về những kỷ 
niệm rất đẹp của 4 lần được trải nghiệm, 
tham gia lễ hội bánh chưng tại The Cliff 
Resort & Residences và không khí tết rộn 
ràng đang đến gần ở Phan Thiết nói riêng, 
Việt Nam nói chung. 

Lễ hội Bánh chưng do The Cliff Resort & 
Residences tổ chức hàng năm khi "xuân về 
tết đến" không chỉ là hoạt động văn hóa đẹp 
dành cho du khách đang lưu trú tại thành 
phố Phan Thiết, mà còn là dịp để giới thiệu 
những nét đẹp truyền thống trong ngày tết 
cổ truyền của người Việt Nam đến với bạn 
bè quốc tế. 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2020 
(ngày 14 tháng 1) 

http://toquoc.vn/khach-quoc-te-trai-
nghiem-goi-banh-chung-don-tet-canh-ty-tai-

binh-thuan-20200113111713718.htm

Đ 

https://thoidai.com.vn/hon-100-du-khach-quoc-te-tham-gia-le-hoi-banh-chung-nam-2020-tinh-binh-thuan-96808.html
https://thoidai.com.vn/hon-100-du-khach-quoc-te-tham-gia-le-hoi-banh-chung-nam-2020-tinh-binh-thuan-96808.html
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KHỞI ĐỘNG GIẢI LƯỚT VÁN BUỒM QUỐC TẾ MŨI NÉ 
MỞ RỘNG 2020 

iải Lướt ván buồm quốc tế Mũi Né 
mở rộng (Windsurf Muine Fun Cup) 
lần thứ 21 - năm 2020 sẽ được diễn 

ra trong 2 ngày, từ ngày 7 - 8/2 tại bãi biển 
thuộc CLB Jibe’ Beach, số 90 Nguyễn Đình 
Chiểu, TP.Phan Thiết, Bình Thuận. 

Ảnh: Nguyên Vũ. 

Đây là giải quốc tế thường niên diễn ra 
hàng năm, thu hút rất đông khán giả địa 
phương và du khách quốc tế đến theo dõi và 
cổ vũ. Với quy mô quốc tế mở rộng, giải 
Lướt ván buồm Mũi Né hướng đến đối 
tượng thi đấu là các vận động viên nam, nữ 
chuyên nghiệp và nghiệp dư trong nước và 
quốc tế đam mê bộ môn thể thao biển đầy 
tốc độ và cảm xúc - lướt ván buồm.  

Ảnh: Nguyên Vũ. 

Với thể lệ thi đấu theo Luật thi đấu của 
Hiệp hội Lướt ván buồm thế giới, các vận 
động viên tham gia sẽ tranh tài theo đường 
đua hình chữ W cự ly 3.200 mét (xuôi hướng 
gió) dành cho chuyên nghiệp và đường đua 

số 8 quay vòng cự ly 3.200 mét dành cho 
nghiệp dư nam, nữ. Các vận động viên sẽ 
được bốc thăm chia nhóm tranh tài, chọn vị 
trí đứng đầu vào vòng tiếp theo để tiếp tục 
thi đấu chọn ra nhà vô định cho mỗi nội 
dung.  

Giải đua Lướt ván buồm là sự kiện thể 
thao biển giúp Bình Thuận - Việt Nam xuất 
hiện ngày càng nhiều trên bản đồ lướt ván 
buồm chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế. 

Ông Jimmy Diaz, Chủ tịch Hiệp hội Lướt 
ván buồm thế giới (PWA), trong một lần dự 
giải thi đấu tại Mũi Né cho biết: “Từ điều kiện 
thời tiết, cơ sở vật chất dịch vụ cho đến con 
người thân thiện chính là những điều kiện lý 
tưởng nhất để tổ chức thành công không chỉ 
bộ môn lướt ván buồm mà còn có thể tổ 
chức các môn thể thao biển khác quy mô thế 
giới”.  

Giải được sự tài trợ bới các thương hiệu 
Starboard, Shamal, Minigolf, Severne, 
Wharehouse, AHI, Coco beach, Victoria, 
Blue Ocean, Le Fruit, Shensea, Full Moon 
Village Resort, Lang Ca Voi với ý nghĩa tạo 
điểm nhấn hấp dẫn du khách quốc tế tiếp tục 
đến với Mũi Né - Phan Thiết, đồng thời là cơ 
hội để quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch 
- thể thao biển Bình Thuận nói riêng, Việt 
Nam nói chung.  

Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Bình 
Thuận sẽ hướng đến một trung tâm du lịch - 
thể thao biển mang tầm quốc gia, đồng thời 
nâng tầm quy mô giải lướt ván buồm quốc 
tế Mũi Né mở rộng năm 2020 và chuẩn bị tốt 
nhất mọi điều kiện để tổ chức thành công 
giải lướt ván diều quốc tế trong thời gian tới.  

 

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

(ngày 28 tháng 1) 

https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-
giai-tri/khoi-dong-giai-luot-van-buom-quoc-

te-mui-ne-mo-rong-2020-d115972.html 

 

G 

https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/khoi-dong-giai-luot-van-buom-quoc-te-mui-ne-mo-rong-2020-d115972.html
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LỄ HỘI CẦU NGƯ PHAN THIẾT LÀ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 
QUỐC GIA 

ới đây, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đã ký ban hành 
Quyết định công bố Lễ hội Cầu ngư 

truyền thống ở Vạn Thủy Tú (TP. Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận) được đưa vào danh 
mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Vạn Thủy Tú tọa lạc ở đường Ngư Ông, 
thành phố Phan Thiết là ngôi vạn gắn với tín 
ngưỡng ngư nghiệp, ra đời sớm nhất tại 
Phan Thiết cũng như tỉnh Bình Thuận. Đây 
được xem là ngôi vạn gốc, là trung tâm sinh 
hoạt văn hóa tinh thần và tâm linh của ngư 
dân địa phương với tín ngưỡng thờ cá Ông 
(cá Voi). Cùng với sự ra đời của của ngôi 
vạn, tại đây còn xuất hiện các nghi thức 
truyền thống của Lễ hội Cầu ngư gắn với tín 
ngưỡng thờ cá Ông của ngư dân Phan 
Thiết. 

 

Lễ hội Cầu ngư mang tính chất cầu mùa 
biển bội thu và thể hiện tấm lòng biết ơn của 
ngư dân đối với cá Ông đã phù trợ, giúp đỡ 
ngư dân bình an và được mùa tôm cá trong 
những chuyến ra khơi. Lễ hội Cầu Ngư ở 
vạn Thủy Tú thường diễn ra vào ngày 20/6 

âm lịch hàng năm với các nghi thức cúng tế 
trang trọng như lễ Nghệ sắc, lễ Nghinh Thần 
từ biển về và phần hội gồm chèo Bả Trạo, 
hát Bội, đua thuyền trên sông Cà Ty. 

 

Hiện nay, Lễ hội Cầu ngư đã được địa 
phương chọn là lễ hội truyền thống phục vụ 
phát triển du lịch với việc đáo lệ 2 năm tổ 
chức 1 lần. Riêng di tích Vạn Thủy Tú với bộ 
xương cá Ông lớn nhất Đông Nam Á hàng 
năm đón khoảng 30.000 lượt khách đến 
tham quan và chiêm bái. Được đưa vào 
danh mục di sản văn hóa phi vật thể, Lễ hội 
Cầu ngư tại Vạn Thủy Tú sẽ vừa thuận lợi 
hơn trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị 
văn hoá truyền thống, vừa tạo thêm những 
nét thú vị hấp dẫn du khách khi đến du lịch 
tại thành phố Phan Thiết. 

 Nguyên Vũ // 
https://dulich.petrotimes.vn.- 2020  

(ngày 5 tháng 1) 

https://dulich.petrotimes.vn/le-hoi-cau-
ngu-phan-thiet-la-di-san-van-hoa-phi-vat-

the-quoc-gia-560394.html

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

NÁO NHIỆT LỄ HỘI ĐUA THUYỀN MỪNG XUÂN CANH TÝ 
TẠI BÌNH THUẬN 

òng sông Cà Ty trở thành một bức 
tranh được tô điểm thêm bởi cờ 
phướn, hòa cùng màu xanh trong 

của dòng nước, sắc áo, màu thuyền…. Khi 
pháo hiệu nổ vang, các thuyền đua tranh 
nhau xé nước nhắm cọc tiêu băng băng lướt 

tới. Hai bên bờ sông, tiếng trống, tiếng hò 
reo vang dậy. Những hình ảnh này chỉ có 
trong Lễ hội đua thuyền truyền thống vào 
ngày mùng 2 Tết hàng năm. 

Chiều ngày 26/1 (mùng 2 Tết Canh Tý), lễ 
hội đua thuyền mừng Xuân Canh Tý chính 

M 

D 

https://dulich.petrotimes.vn/le-hoi-cau-ngu-phan-thiet-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-560394.html
https://dulich.petrotimes.vn/le-hoi-cau-ngu-phan-thiet-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-560394.html
https://dulich.petrotimes.vn/le-hoi-cau-ngu-phan-thiet-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-560394.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 01 năm 2020                           __             -36- 
 

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

thức khai mạc tại sông Cà Ty với sự tham 
gia của hơn 300 vận động viên đến từ 9 đơn 
vị phường trên địa bàn TP.Phan Thiết, Bình 
Thuận. 

Các vận động viên đua thuyền thường 
được lựa chọn từ các thanh niên trai tráng 
làm nghề biển, có sức khỏe tốt, dẻo dai. 

Cùng với đó, là niềm đam mê thể hiện sức 
mạnh và tinh thần đồng đội trên dòng Cà Ty, 
nên các vận động viên rất hào hứng với Lễ 
hội đua thuyền truyền thống của quê hương. 

 

Năm nay, ở nội dung thi đấu Đua thuyền 
nam đồng hàng cự ly 500m và Đua thuyền 
nam quay vòng cự ly 1.700m, hơn 300 vận 
động viên đến từ 9 đội của các phường, xã 
gồm: Mũi Né, Phú Hài, Phú Trinh, Bình 
Hưng, Đức Thắng, Đức Nghĩa, Lạc Đạo, 
Đức Long, Phú Tài. 

Ở mỗi cự li, các đội được chia làm 3 bảng, 
tranh tài qua 2 vòng: Vòng loại trực tiếp và 
chung kết. 

Xen giữa các cuộc đua thuyền là các màn 
trình diễn của hơn 33 vận động viên (đến từ 
4 đơn vị: Hàm Tiến, Hưng Long, Thanh Hải, 
Tiến Thành) tham gia nội dung bơi thúng và 
quấy thúng ở cự ly 500m, thi đấu một lần để 
tranh các thứ hạng đồng đội và cá nhân. 

Đua thuyền truyền thống là loại hình thể 
thao sôi động, mang đậm bản sắc văn hóa 
dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức 
mạnh. 

Dòng sông Cà Ty thường ngày yên ả bình 
lặng, nay sôi động, náo nhiệt với những cuộc 
tranh tài của các thuyền đua. 

Trên làn nước xanh, các ngư thủ thoăn 
thoắt mái dầm, giành nhau từng lợi thế, thể 
hiện sức khỏe, tài trí và nghệ thuật đua. 

Còn các vận động viên bơi thúng và quấy 
thúng thì thể hiện nghệ thuật chèo thuyền 
đầy tài tình. Như diễn lại cho người xem về 
công việc quanh năm lênh đênh trên biển cả 
của mình. 

Bên cạnh sự dày công tập luyện của các 
vận động viên, một trong những yếu tố tạo 
nên sự thành công trong giải thi đấu là sự cổ 
vũ nhiệt tình của khán giả. 

Trong cái nắng đầu xuân, nhân dân địa 
phương cũng như du khách đã đến xem và 
cổ vũ tạo nên một không khí rộn ràng, nhộn 
nhịp mang đậm sắc xuân. 

Lễ hội đua thuyền mừng xuân Canh Tý 
2020 của TP.Phan Thiết khép lại với hình 
ảnh những tay chèo khoẻ khoắn, dẻo dai, 
mang đến sự cầu chúc cho một năm mới đầy 
thắng lợi. 

Đó cũng là một nét đẹp văn hoá của ông 
cha lưu lại và ngày càng được trân trọng, giữ 
gìn. 

Sau đây là một số hình ảnh báo Người 
Đưa Tin ghi nhận tại lễ hội: 

Tranh tài rất gây cấn và hấp dẫn. (Ảnh: Đắc Phú). 

Đội đua phường Đức Thắng xuất sắc giải nhất cự ly 
1.700m. (Ảnh: Đắc Phú). 

http://www.nguoiduatin.vn/tag/binh-thuan
http://www.nguoiduatin.vn/tag/binh-thuan
http://www.nguoiduatin.vn/c/suc-khoe
http://www.nguoiduatin.vn/c/van-hoa
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Hàng nghìn khán giả tập trung hai bên bờ sông cổ vũ 
cho các vận động viên (Ảnh: Đắc Phú). 

Nội dung quấy thúng. (Ảnh: Đắc Phú) 

Các tay chèo bứt tốc về đích. (Ảnh: Đắc Phú) 

 
Đắc Phú // 

https://www.nguoiduatin.vn.- 2020 
(ngày 26 tháng 1) 

https://www.nguoiduatin.vn/nao-nhiet-le-
hoi-dua-thuyen-mung-xuan-canh-ty-tai-

binh-thuan-a463877.html

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

PHAN THIẾT HÂN HOAN CHÀO NĂM MỚI CANH TÝ 

ùng với cả nước, thành phố Phan 
Thiết (Bình Thuận) cũng tràn ngập 
không khí rộn ràng và hân hoan chờ 

đón thời khắc Giao thừa tết Nguyên đán 
Canh Tý đang đến, nhất là tại các địa điểm 
diễn ra các chương trình nghệ thuật và khu 
vực cầu Lê Hồng Phong - nơi bắn pháo hoa 

 

 

 

Ngay sau những chương trình nghệ thuật 
đón Giao thừa chủ đề “Mừng Đảng - Mừng 
Xuân Canh Tý 2020” diễn ra tại công viên Võ 
Văn Kiệt, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, 
Trung tâm Hội nghị tỉnh khép lại cũng là lúc 
khu vực bờ sông Cà Ty trở nên náo nhiệt 

C 
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hơn. Người dân địa phương và khách du lịch 
đang chờ đón “pháo hoa” đón Tết cổ truyền 
Canh Tý. Dòng người đổ về ngày càng đông 
tại các cung đường Trưng Trắc, Trưng Nhị, 
Bà Triệu, Hải Thượng Lãn Ông, Phạm Văn 
Đồng với nét mặt hân hoan chờ thưởng thức 
pháo hoa. 

Rồi hàng ngàn người dân phố biển và du 
khách đã cùng hô vang những giây phút cuối 
cùng của năm cũ bằng cách đếm ngược: 10, 
9, 8, 7... Đúng 0 giờ, 5 hồi còi đặt trên đỉnh 
Tháp nước Phan Thiết vang lên và tiếp theo 
bầu trời phố biển chợt bừng sáng với thật 
nhiều bông sáng đa sắc lung linh, huyền 
ảo... báo hiệu Tết Nguyên đán Cang Tý đang 
về với quê hương. 

 

 

Cùng chung niều vui với người dân Phan 
Thiết, rất đông du khách đủ các quốc tịch 
đang nghỉ dưỡng tại thành phố biển đã vỡ 
òa niềm vui khi thưởng thức những khoảnh 
khắc đẹp của ánh sáng đa sắc trên bầu trời 
đêm. Anh Oleg và chị Irina (du khách Nga) 
chia sẻ niềm vui với mọi người: “Rất tuyệt 
vời. Đối với những người Nga chúng tôi, giây 
phút đón chào năm mới cổ truyền của Việt 
Nam thật đặc biệt, thật ấn tượng và cũng 
thật an lành!”. 

Giao thừa năm nay trời se lạnh. Sau 12 
giờ của ngày đầu tiên năm Canh Tý, cả 
thành phố Phan Thiết như sôi động hẳn lên 
bởi những dòng người nêm chặt trên các 
cung đường dẫn đến các ngôi chùa lớn như 
Tỉnh hội Phật giáo, Chùa Ông, Chùa Bà, 
Bình Quang, Vạn Thiện, Giác Hoa. Và không 
chỉ đất trời giao hòa mà trên khuôn mặt mỗi 
người đều rạng rỡ nụ cười cùng những bộ 
quần áo đẹp nhất. Để rồi sau khi viếng chùa 
và hái lộc đầu năm, mọi ngườii cùng đem 
theo những nét hân hoan đó đến với các sân 
khấu ca nhạc, các điểm vui chơi giải trí, các 
quán cà phê, khu du lịch và cả từng con 
đường, khu dân cư ở khắp thành phố biển. 

Một mùa xuân an lành nữa lại về với thành phố du 
lịch xinh đẹp bên bờ biển Đông! Chúc mừng Năm mới 
– Happy New Year! 

 
Nguyên Vũ // 

https://dulich.petrotimes.vn.- 2020  
(ngày 25 tháng 1) 

https://dulich.petrotimes.vn/phan-thiet-
han-hoan-chao-nam-moi-canh-ty-

562313.html

 

 

TẾT ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI Ở TRẠI GIAM THỦ ĐỨC Z30D  

ổ chức cho hơn 6.000 phạm nhân đón 
tết an toàn, đầy đủ, thoải mái về tinh 

thần là một trong những việc làm đầy nhân 
văn của Trại giam Thủ Đức Z30D. T 

https://dulich.petrotimes.vn/phan-thiet-han-hoan-chao-nam-moi-canh-ty-562313.html
https://dulich.petrotimes.vn/phan-thiet-han-hoan-chao-nam-moi-canh-ty-562313.html
https://dulich.petrotimes.vn/phan-thiet-han-hoan-chao-nam-moi-canh-ty-562313.html
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Những ngày này, tại Trại giam Thủ Đức 
Z30D ở tỉnh Bình Thuận, các phạm nhân 
cũng đang tất bật chuẩn bị đón Tết. Dù 
không có được giây phút đoàn viên nhưng 
được sự quan tâm của Ban giám thị trại 
giam, họ vẫn có một mùa xuân ấm áp để vơi 
bớt mặc cảm và khơi dậy lòng hướng thiện, 
cải tạo tốt để sớm hòa nhập với xã hội. 

 

Ở đây, mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng khi 
nhắc đến cái Tết đoàn viên cùng gia đình, ai 
cũng ngậm ngùi 

 

Với mong muốn các phạm nhân được đón 
Tết trong không khí đầm ấm, nhiều năm qua 
Ban giám thị trại giam thường xuyên tạo 
không gian vui xuân đón Tết để phạm nhân 
giảm bớt mặc cảm bị cách ly khỏi xã hội, 
nhằm khơi dậy động lực cho họ cải tạo tốt, 
sớm trở về với gia đình... 

 

Các nữ phạm nhân Phân trại số 2 - Trại giam 
Thủ Đức Z30D tỉnh Bình Thuận sắp xếp 
không gian sinh hoạt vui xuân đón Tết cổ 
truyền. 

 

Thượng tá Trần Quang Anh, Phó Giám thị 
tặng quà Tết cho đại diện phạm nhân ở các 
phân trại thuộc Trại giam Thủ Đức Z30D. 

 

Những chậu hoa Mai... 
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Hoa đào được trang hoàng rực rỡ để mọi 
phạm nhân đang chấp hành án tại đây cảm 
nhận được không khí mùa xuân vui tươi ấm 
áp. 

 

Dịp Tết năm nay, ngoài những chế độ, chính 
sách của Nhà nước, Ban giám thị trại giam 
Thủ Đức Z30D đã quyết định tăng thêm 
khẩu phần ăn cho phạm nhân từ những 
lương thực, thực phẩm tăng gia được mua 
thêm bằng nguồn kinh phí trích từ quỹ đời 
sống của đơn vị. 

 

Trong các bữa cơm ngày Tết của phạm 
nhân ở đây cũng có đủ bánh chưng, thịt mỡ, 
dưa hành.... khẩu phần ăn cho phạm nhân 
những ngày Tết được tăng gấp nhiều lần so 
với ngày thường. 

 

Phạm nhân các phân trại phấn khởi khi 
được tăng cường thêm thực phẩm, gia vị ... 
để chuẩn bị bữa ăn trong những ngày Tết. 

 

Tại đây có gần 6.000 phạm nhân, tuy nhiên 
trong đó 1/3 phạm nhân hàng năm không có 
gia đình đến thăm nuôi... những trường hợp 
như vậy luôn được sự quan tâm động viên 
của cán bộ, giáo viên của trại để tất cả phạm 
nhân đều có ngày Tết ấm áp, gần gũi... 

 

Cũng trong dịp này, 453 phạm nhân tại Trại 
giam Thủ Đức – Z30D có quá trình cải tạo 
tốt được giảm án trước niên hạn để sớm trở 
về đón Tết với gia đình. 
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Đối với những phạm nhân vẫn đang chấp 
hành án được tổ chức vui xuân, đón tết tại 
chỗ, được vui chơi, thư giãn thông qua các 
hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể 
thao.. 

 

Bằng chính sách khoan hồng, Đảng và Nhà 
nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để 
phạm nhân an tâm cải tạo tốt. Tết cổ truyền 
là thời điểm tình người càng được thể hiện 
rõ hơn. Dù có phạm tội đi nữa, phạm nhân 
cũng được chăm lo đón Tết; được no đủ, vui 
tươi chào đón một mùa Xuân mới./. 

Nguyễn Quang, Nguyễn Tâm // 
https://vov.vn.- 2020 (ngày 25 tháng 1) 

https://vov.vn/xa-hoi/anh-tet-am-ap-tinh-
nguoi-o-trai-giam-thu-duc-z30d-

1003586.vov 

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

TÌNH NGƯỜI TRÊN NHỮNG CHUYẾN TÀU BẮC NAM NGÀY CUỐI NĂM 

hững hàng khách đỡ đần nhau, cán 
bộ nhân viên tàu hỗ trợ khách. Hình 
ảnh những chàng nhân viên SE trẻ 

cõng cụ già, thồ những bao hành lý giúp 
người dân dường như đã quá quen thuộc 
trong mắt mọi người. 

2h sáng! Tiếng còi tàu SE2 rền vang xé 
toang màn đêm nơi sân ga Bình Thuận, tỉnh 
Bình Thuận. 

"Đoàn tàu SE2 đang tiến vào sân ga Bình 
Thuận trên ray số 2! Quý khách nào có vé đi 
tàu xin tiến vào cửa số 1 ra khu vực đợi 
tàu...". Tiếng cô phát thanh viên xen lẫn tiếng 
tàu rầm rập náo động cả một vùng! 

Tàu đến! Những ánh mắt hành khách 
sáng bừng, tươi vui. Những ngày cuối năm 
sân ga chật kín người. Họ chầm chậm bước 
lên tàu và cánh cửa sắt nặng trịch của từng 
boong tàu đóng lại. 

Khi tín hiệu giao thông an toàn nháy sáng, 
con tàu sắt khổng lồ 500 tấn lại kéo bánh 
bước đi. Chuyến tàu đêm SE2 hôm nay ra 

Hà Nội, đưa những người xa xứ về quê cha 
đất tổ đón Tết cổ truyền. 

 

Ngả lưng xuống giường nằm, tôi miên 
man những suy nghĩ mông lung. Qua từng ô 
cửa gương lớn của khoang tàu, lác đác có 
ánh đèn đường chói qua tỏ mặt người. 

Trong khoang nằm này có 6 giường đối 
diện nhau. Tất cả đều đang say giấc. Thi 
thoảng giường dưới cùng có tiếng khóc trọ 
trẹ của một đứa trẻ.... 

N 

https://vov.vn/xa-hoi/anh-tet-am-ap-tinh-nguoi-o-trai-giam-thu-duc-z30d-1003586.vov
https://vov.vn/xa-hoi/anh-tet-am-ap-tinh-nguoi-o-trai-giam-thu-duc-z30d-1003586.vov
https://vov.vn/xa-hoi/anh-tet-am-ap-tinh-nguoi-o-trai-giam-thu-duc-z30d-1003586.vov
http://www.nguoiduatin.vn/tag/binh-thuan


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 01 năm 2020                           __             -42- 
 

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

Tàu vẫn đi! 

Bình minh ló dạng là lúc con tàu lớn ghé 
sân ga Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Cỗ máy sắt 
khổng lồ trở mình đón nắng cũng là lúc hàng 
trăm khách thức giấc. 

Con tàu trở nên náo nhiệt lạ thường. 
Tiếng cười, nói, trêu ghẹo, tiếng trẻ khóc, 
tiếng dỗ dành... mọi hỉ, nộ, ái, ố của thế giới 
thu nhỏ xuất hiện đủ cả trên chuyến tàu dọc 
theo dải đất xinh đẹp chữ S. 

Khác với hình dung về những toa hành 
khách chật chội, nóng nảy, những hẻm đi 
chất đầy hàng hóa, những phòng vệ sinh tồi 
tàn mà người ta vẫn hay kể cho nhau nghe 
về tàu hỏa; thì những gì trên SE2 quá đỗi 
khác biệt. 

Đầu tàu là toa căn tin phục vụ đầy đủ thức 
ăn, nước uống cả bàn ghế cho khách ngồi. 
Rồi, toa 1, 2, 3 là toa dành cho ghế ngồi tựa 
được sắp xếp gọn gàng. Chẳng có chuyện 
người nằm kẻ ngồi, chẳng có chen chúc la 
liệt như nhiều người vẫn "ám thị" về tàu hỏa. 

Sang trọng hơn là các toa nằm được bố 
trí giường nệm sạch sẽ ngăn nắp. Những lối 
đi thông thoáng. Ở mỗi đoạn nối toa có đầy 
đủ nhà vệ sinh, buồng rửa mặt, và cả nước 
nóng lạnh... 

"Đi tàu giờ khác rồi! Sạch sẽ, ngăn nắp. 
Chẳng phải chen chúc gì cả. Cứ lâu lâu lại 
có nhân viên đẩy xe qua lại bán thức ăn, đồ 
uống...", một hành khách tâm sự. 

Những bữa cơm có phần đạm bạc nhưng chân tình, 
ấm áp. Nơi đại gia đình SE2 quây quần bên nhau, 
san sẻ buồn vui trên chuyến tàu. 

12h trưa! Tàu rẽ vào ga Quảng Ngãi. Tôi 
tiến dần đến toa căn tin. 

Tình cờ, cũng là lúc các cán bộ, nhân viên 
"hỏa hành đoàn" SE2 đang dùng bữa trưa. 
Bữa cơm mà nói như Trưởng tàu Hà Văn 
Tĩnh: "Cây nhà lá vườn, có sao dùng vậy với 
anh em nhé!". 

Đó là cơm, canh rau không, một ít chả cá, 
thịt kho với tôm và nhiều nhất là rau luộc 
được bày biện gọn gàng trên bàn căn tin. 
Người ta gọi bữa cơm trên tàu là bữa cơm 
vội! 

Lắc lư theo nhịp ray sắt. Các anh chia 
phiên nhau, người này trực thì người kia ăn 
và ngược lại. Đạm bạc mà ấm áp tình người, 
tình đồng nghiệp! 

"Anh cả" SE2 Hà Văn Tĩnh tâm sự rằng, 
đang mùa hè cao điểm Tết lại nắng nóng 
nên các anh vất vả hơn nhiều. Khách lên tàu 
đông hơn đòi hỏi các anh phải nỗ lực hơn 
trong phục vụ.  

Cứ sau mỗi chuyến tàu Bắc - Nam, các 
anh được nghỉ khoảng chưa đến 1 ngày là 
khởi hành chuyến tiếp. Với những "chiến 
binh" kỳ cựu như anh Tĩnh thì không sao, 
nhưng nhiều anh em trẻ mới vào nghề chưa 
quen nên nhớ nhà, nhớ vợ con, nhớ người 
yêu.  

 

Những hình ảnh đẫm tình người! Trên chuyến tàu, 
những hành khách, nhân viên xa lạ bỗng hóa thân 
quen, đỡ đần, giúp đỡ nhau... 

Ngang qua mọi nẻo đất nước trên con tàu 
xuyên Bắc - Nam cũng lắm cái vui. Cả trăm 
con người chung một con tàu suốt 2 ngày 
liền là lúc cái tình lớn lao hơn bao giờ hết. 

http://www.nguoiduatin.vn/tag/phu-yen
http://www.nguoiduatin.vn/c/the-gioi
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Những hành khách đỡ đần nhau, cán bộ 
nhân viên tàu hỗ trợ khách. 

Hình ảnh những chàng nhân viên SE trẻ 
cõng cụ già, thồ những bao hành lý giúp 
người dân, dường như đã quá quen thuộc 
trong mắt cán bộ sân ga mỗi chuyến tàu về. 

Hay nữa, các nhân viên tàu kể với tôi 
rằng, đã có những duyên nợ vô tình do con 
tàu hóa ông tơ bà mối mà se duyên thành. 
Nhiều hàng khách vô tình chung toa, sát ghế 
đã mến nhau, hòa hợp mà kết đôi. 

Nhưng thi vị hơn nữa là không ít cô gái 
đôi mươi đã phải lòng những chàng trai đội 
mũ pi kê sọc, áo xanh dương đóng thùng, cà 

vạt, áo gi lê lịch lãm chẳng khác nào tiếp viên 
hàng không cao cấp. 

Hay nữa, là những khách nam mê tít nụ 
cười cô tiếp viên đường sắt xinh đẹp, mạnh 
mẽ... Để rồi khi thành đôi thành lứa, họ chọn 
cho mình những bộ ảnh cưới trên những sân 
ga, đợi tàu... Những kỷ niệm ùa về!   

 
Lê Nhâm Thân // 

https://www.nguoiduatin.vn.- 2020  
(ngày 24 tháng 1) 

https://www.nguoiduatin.vn/tinh-nguoi-
tren-nhung-chuyen-tau-bac-nam-ngay-cuoi-

nam-a463307.html 

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

TƯNG BỪNG LỄ HỘI THI CHẠY VƯỢT ĐỒI CÁT MŨI NÉ 
Ở BÌNH THUẬN 

àng trăm vận động viên đội nắng 
tranh tài sôi nổi thi chạy bộ vượt đồi 
cát Mũi Né sáng mùng 4 Tết (28/1). 

Các vận động viên tranh tài chạy bộ dưới đường sau 
đó băng qua đồi cát Mũi Né sáng 28/1 (mùng 4 Tết). 

Sáng 28/1 (mùng 4 tết), tại Đồi cát bay 
Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã diễn 
ra Hội thi chạy bộ vượt Đồi cát Mũi Né trong 
dịp chào mừng Xuân Canh Tý 2020. 

Theo Ban tổ chức Hội thi vượt Đồi cát Mũi 
Né năm 2020 thu hút 28 đơn vị tham gia, với 
hơn 300 vận động viên. Đáng chú ý, bên 
cạnh những đội đã có nhiều năm tham gia 
hội thi là các phường, xã, trường học trên 
địa bàn thành phố thì năm nay, hội thi còn có 
sự xuất hiện của nhiều đơn vị khác như: 
huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Lữ đoàn 
681, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận… 
Hội thi được chia làm hai nội dung thi chạy 

vượt đồi cát bao gồm: 2.000m đối với nữ và 
nam 4.000m. 

Sau một buổi sáng tranh tài sôi nổi Ban tổ 
chức đã trao giải nhất nội dung 4000m nam 
thuộc về vận động viên Phạm Ngọc Phan 
của phường Đức Nghĩa, giải nhì thuộc về 
vận động viên Đỗ Duy Thắng, xã Thiện 
Nghiệp, giải ba thuộc về vận động viên 
Nguyễn Trường Giang, trường THPT Phan 
Chu Trinh.  

Ở nội dung 2000m nữ giải nhất thuộc về 
vận động viên Đào Thị Linh Nhi, phường 
Đức Nghĩa; giải nhì vận động viên Trần 
Thanh Nhung ở phường Đức Nghĩa và giải 
ba thuộc về vận động viên Đỗ Thị Ngọc 
Trong, phường Phú Trinh. 

Trước đó vào chiều 26/1 (mùng 2 Tết) tại 
thành phố Phan Thiết cũng diễn ra lễ hội đua 
thuyền trên sông Cà Ty mừng xuân Canh Tý 
với sự tham gia của hàng trăm vận động 
viên..Lễ hội đua thuyền mừng xuân Canh Tý 
2020 của thành phố Phan Thiết đã khép lại 
với hình ảnh những tay chèo khoẻ khoắn, 
dẻo dai, mang đến sự cầu chúc cho một năm 
mới đầy thắng lợi. Được biết Lễ hội đua 
thuyền là giải đấu diễn ra thường niên hàng 
năm ở TP Phan Thiết luôn thu hút đông đảo 
người dân và du khách du xuân đến tham 
quan và cổ vũ cho các đội tranh tài... 

H 

https://www.nguoiduatin.vn/tinh-nguoi-tren-nhung-chuyen-tau-bac-nam-ngay-cuoi-nam-a463307.html
https://www.nguoiduatin.vn/tinh-nguoi-tren-nhung-chuyen-tau-bac-nam-ngay-cuoi-nam-a463307.html
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Một số hình ảnh PV ghi nhận không khí lễ 
hội ở TP Phan Thiết, Bình Thuận: 

Hàng trăm vận động viên tranh tài chạy bộ vượt Đồi 

cát Mũi Né. 

Các vận động viên chạy vượt đồi cát Mũi Né 

Người dân và du khách đứng chật kín cổ vũ cho các 
cổ động viên tham gia tranh tài. 

Các vận động viên tranh tài sôi nổi và gay cấn.. 

Một nữ động viên về đích bỏ xa các vận động viên 
còn lại. 

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành 
tích cao trong cuộc thi chạy bộ. 

Chiều mùng 2 Tết ngay trung tâm TP Phan Thiết cũng 
diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà 
Ty 

Năm nay, các đội thi đấu Đua thuyền ở các cự ly 
500m và quay vòng cự ly 1.700m, hơn 300 vận động 
viên đến từ 9 đội của các phường, xã trên địa bàn TP 
Phan Thiết. 
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Đông đảo người dân và du khách đứng chật kín ven 
bờ sông cổ vũ cho các đội đua. 

 

Sau những trận tranh tài quyết liệt của các 
“tay chèo” trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán 
giả, ở giải nhất cự ly đua thuyền nam 500m, 
thuyền đua phường Lạc Đạo đã xuất sắc đạt 
giải nhất, giải nhì phường Phú Tài, giải 3 là 
thuyền đua phường Đức Long. Với cự ly đua 

thuyền nam quay vòng 1.700 m, giải nhất 
thuộc về thuyền đua phường Đức Thắng, 
phường Đức Long đạt giải nhì, giải ba là 
phường Đức Nghĩa. 

Ngoài các cuộc tranh tài đua thuyền, cuộc đua thuyền 
thúng tại Lễ hội cũng diễn ra rất sôi nổi 

 

Xuân Bách // 
https://www.baogiaothong.vn.- 2020 

(ngày 28 tháng 1) 

https://www.baogiaothong.vn/tung-bung-
le-hoi-thi-chay-vuot-doi-cat-mui-ne-o-binh-

thuan-d450541.html 

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

HỌC SINH BÌNH THUẬN HÀO HỨNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH 
“CÙNG BẠN CHỌN NGHỀ CHO TƯƠNG LAI” 

ỉnh Bình Thuận đang khá phát triển 
về du lịch. Vì thế, học quản trị nhà 
hàng-khách sạn ra rất dễ có việc 
làm ngay và có thu nhập ổn định. 

Đầu tháng 1 năm 2020, Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Bình Thuận phối hợp với 
Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ 
Chí Minh (HUTECH) và Trường Đại học 
Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh 
(UEF) tổ chức chương trình hướng 
nghiệp: 

Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” tại 
các trường Trung học phổ thông Lý 
Thường Kiệt, Nguyễn Huệ, Nguyễn 
Trường Tộ và Trung tâm Giáo dục Nghề 

nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã La 
Gi cho hàng ngàn học sinh trên địa bàn. 

Tham dự chương trình có lãnh đạo Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, lãnh 
đạo 2 trường đại học và các chuyên gia 
hướng nghiệp tuyển sinh, chuyên gia dự 
báo nguồn nhân lực, thông tin thị trường 
lao động và chuyên gia tâm lý… 

Học sinh đã được nghe khái quát những 
thông tin cơ bản về mã ngành, nhóm 
ngành nghề của các bậc Trung cấp-Cao 
đẳng và Đại học. Theo đó, hiện nay bậc 
Trung cấp có khoảng 800 danh mục ngành 
nghề; bậc Cao đẳng là 400 và bậc Đại học 
gần 400 mã ngành. 

T 

https://www.baogiaothong.vn/tung-bung-le-hoi-thi-chay-vuot-doi-cat-mui-ne-o-binh-thuan-d450541.html
https://www.baogiaothong.vn/tung-bung-le-hoi-thi-chay-vuot-doi-cat-mui-ne-o-binh-thuan-d450541.html
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Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 01 năm 2020                           __             -46- 
 

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

Nhiều học sinh đã khá mạnh dạn đặt 
câu hỏi cho các chuyên gia để được nghe 
tư vấn như ngành nào hot nhất hiện nay? 
Học ngành nào ra dễ có cơ hội xin việc làm 
nhất? 

Có em nêu lực học của mình để xin 
được tư vấn để chọn ngành nghề cho phù 
hợp. 

Học trò tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục 
thường xuyên thị xã La Gi đang nghe tư vấn (Ảnh 
Phan Tuyết) 

ác chuyên gia đã có những lời khuyên 
bổ ích cho các em học sinh về việc chọn 
trường, chọn nghề như việc nhất thiết phải 
hợp với sở thích, năng lực của chính mình 
vì chọn nghề cho mình không phải chọn vì 
sở thích, vì chiều theo ý của một ai đó. 

Một điều cũng cần lưu ý ngành nghề 
chọn cũng phải phù hợp với điều kiện kinh 
tế của gia đình. Bởi, thời gian học khá dài 
nhưng chọn ngành học phí quá cao gia 
đình không kham nổi cũng khó theo đến 
cùng. 

Các chuyên gia đã dành khá nhiều thời 
gian để định hướng cho các em về một số 
ngành nghề có cơ hội tìm kiếm việc làm 
cao như các ngành: ngôn ngữ Hàn; công 
nghệ ô tô; tâm lý học; quản trị nhà hàng-
khách sạn…  

Đặc biệt, tỉnh Bình Thuận đang khá phát 
triển về du lịch. Vì thế, học quản trị nhà 
hàng-khách sạn ra rất dễ có việc làm ngay 
và có thu nhập ổn định. 

Chương trình “Cùng bạn chọn nghề cho 
tương lai” thật sự bổ ích cho các em học 
sinh đang đứng trước cơ hội chọn nghề 
cho tương lai của mình. 

 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn. 
– 2020(ngày 8 tháng 1) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-
24h/hoc-sinh-binh-thuan-hao-hung-voi-
chuong-trinh-cung-ban-chon-nghe-cho-

tuong-lai-post206010.gd

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

 TUYÊN DƯƠNG 70 GƯƠNG NHÀ GIÁO TRẺ “DẠY TỐT – 
PHONG TRÀO GIỎI” 

hương trình kỷ niệm 70 năm ngày 
truyền thống học sinh, sinh viên và 
Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 

- 09/01/2020) diễn ra vào tối 9/1 đã thu hút 
đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh 
và người dân. 

Từ dấu mốc lịch sử ngày 9/1/1950, 70 
năm qua, dưới ngọn cờ lãnh đạo của 
Đảng, của bác Hồ kính yêu, phong trào 
học sinh, sinh viên và tổ chức Hội Sinh 
viên Việt Nam đã có những đóng góp xuất 
sắc trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Tại Bình Thuận, học sinh, sinh 

viên luôn kế tục và phát huy tốt những 
truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha 
anh, các thế hệ cán bộ, hội viên, sinh viên 
đi trước. Phong trào học sinh, sinh viên 
ngày càng lớn mạnh, phát triển cả về bề 
rộng lẫn chiều sâu. Trong những thành tích 
chung đó, có sự đóng góp tích cực của đội 
ngũ giáo viên, giảng viên trẻ, các học sinh 
- sinh viên của các trường Cao đẳng, Đại 
học, THPT trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tại chương trình, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn 
Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Tỉnh Đoàn đã 
trao vòng hoa và tuyên dương 70 gương 

C 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoc-sinh-binh-thuan-hao-hung-voi-chuong-trinh-cung-ban-chon-nghe-cho-tuong-lai-post206010.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoc-sinh-binh-thuan-hao-hung-voi-chuong-trinh-cung-ban-chon-nghe-cho-tuong-lai-post206010.gd
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nhà giáo trẻ “dạy tốt – phong trào giỏi” và 
học sinh, sinh viên “học tốt – phong trào 
giỏi” trên địa bàn tỉnh. Đây những tấm 
gương tiêu biểu về lối sống mẫu mực, có 
những đóng góp tích cực trong công tác 
Đoàn, hội và phong trào thanh niên trường 
học. 

Tuyên dương 70 gương nhà giáo trẻ “dạy tốt – phong 

trào giỏi”  

Sau Lễ tuyên dương, Tỉnh Đoàn đã tổ 
chức Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi 
“Vũ điệu học đường”. Được biết, qua hơn 
2 tháng phát động cuộc thi “Vũ điệu học 
đường” trong khối học sinh, sinh viên, Tỉnh 
đoàn đã nhận được 30 tiết mục đăng ký dự 

thi. Ban Tổ chức đã tiến hành chấm sơ 
khảo, triển khai bình chọn trực tuyến trên 
fanpage và lựa chọn ra được 10 tiết mục 
xuất sắc nhất cùng tham gia Vòng chung 
kết xếp hạng cuộc thi “Vũ điệu học đường” 
tỉnh Bình Thuận, lần thứ I năm 2020. Kết 
quả, đội Mixnine của trường THPT Phan 
Bội Châu đã xuất sắc giành giải nhất. 

Ngoài ra, tại chương trình kỷ niệm ban 
tổ chức đã tổng kết và trao giải các hoạt 
động trong Ngày hội học sinh, sinh viên và 
Giải bóng đá mini nam – nữ đã diễn ra vào 
sáng 9/1 với các nội dung như: thi kéo co 
đồng đội nam - nữ, bóng chuyền hơi nữ và 
ngày hội sáng tạo với chủ đề “Sống 
xanh”./. 

 
 Quỳnh Trân // 

http://doanthanhnien.vn.- 2020  
(ngày 11 tháng 1) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-sinh-
vien-viet-nam/binh-thuan-tuyen-duong-70-
guong-nha-giao-tre-%E2%80%9Cday-tot-

%E2%80%93-phong-trao-
gioi%E2%80%9D

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

VUI QUÁ! TẾT NÀY KHÔNG PHẢI LÀM KẾ HOẠCH NHỎ 

ớp thu được nhiều được nhận 
thưởng vài chục ngàn, được cộng 
điểm thi đua. Lớp thu được ít có khi 

bị hiệu trưởng nhắc nhở vì làm công tác 
chủ nhiệm chưa tốt. 

Hàng chục năm nay, cứ mỗi dịp Tết về, 
nhiều trường học trên cả nước nói chung 
tại tỉnh Bình Thuận nói riêng, giáo viên phải 
lo việc nhắc nhở học sinh ăn Tết nhưng 
không được quên nhiệm vụ thu gom vỏ lon 
bia để làm kế hoạch nhỏ. 

Trăm phương nghìn kế để có vỏ lon 

Thế là những đứa trẻ con phải lên kế 
hoạch bằng mọi cách phải có lon bia mang 
đến nộp ngay ngày đầu tiên đến trường 
của năm học mới. 

Để có được vài chục vỏ lon, đứa nhắc 
nhở ba mẹ mua nhiều bia để uống. Đứa 
qua hàng xóm lén thu gom.  

Đứa đứng chờ ngoài quán xá để đợi 
khách uống quăng ra thì lượm. Đứa tranh 
giành với em gây bất hòa trong gia đình. 
Đứa bắt ba mẹ đến vựa đồng nát mua 
về… 

Học sinh khổ sở để có vỏ lon bia, giáo 
viên mệt mỏi vì phải nhắc nhở, phải thu 
gom.  

Rồi lớp học biến thành vựa ve chai khi 
các em mỗi ngày nộp một ít.  

Giáo viên trở thành chủ vựa đồng nát 
khi phải đếm từng em xem có đủ số lượng 
yêu cầu.  

L 
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Lớp thu được nhiều là vượt chỉ tiêu 
trường đưa ra, được nhận thưởng vài 
chục ngàn, được cộng điểm thi đua.  

Lớp thu được ít có khi bị hiệu trưởng 
nhắc nhở vì làm công tác chủ nhiệm chưa 
tốt. 

Góc lớp thành nơi chứa vỏ lon (Ảnh tác giả) 

Nhiều phụ huynh phản ánh, nhiều giáo 
viên bất bình, nhà trường cũng không 
đồng tình nhưng rốt cuộc vẫn phải làm 
theo vì công văn của Hội đồng đội cấp tỉnh, 
cấp huyện gửi về, công văn của Phòng 
Giáo dục yêu cầu triển khai.  

Mọi lời phản ánh cũng rơi vào im lặng 
và năm sau lại lập lại kịch bản của năm 
trước. 

Cảm ơn những bài viết trên Báo điện 
tử Giáo dục Việt Nam 

Chuyện phong trào Kế hoạch nhỏ bằng 
việc thu gom vỏ lon bia dịp Tết cũng có khá 
nhiều báo phản ánh. Nhưng theo nhiều 
người những bài viết về đề tài này trên Báo 
điện tử Giáo dục Việt Nam là chân thực, 
sâu sát nhất.  

Bởi, phần đông những bài viết ấy do 
chính các thầy cô giáo những người đang 
bị chính phong trào Kế hoạch nhỏ ấy hành. 

Điển hình có một loạt như “Lớp học 
thành vựa đồng nát, giáo viên thành chủ 
ve chai”; "Chỉ tiêu Kế hoạch nhỏ đang biến 
nhiều học sinh thành đồng nát, ve chai" 
của tác giả Phan Tuyết. 

Sau khi bài viết được đăng trên Báo 
điện tử Giáo dục Việt Nam đã được nhiều 
trang báo, nhiều tài khoản facebook chia 
sẻ đăng lại và lượng người đọc vô cùng 
đông đảo.  

Hàng ngàn lời bình luận phản ứng cách 
làm bắt trẻ thực hiện Kế hoạch nhỏ kiểu 
ấy. Hàng ngàn lời đề nghị bỏ ngay phong 
trào Kế hoạch nhỏ vì không còn phù hợp. 

Ngay tại tỉnh Bình Thuận, sau khi có bài 
báo đăng cũng đã có ngay công văn chỉ 
đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh 
tuyệt đối nghiêm cấm các trường học ép 
buộc học sinh nộp vỏ lon bia theo chỉ 
tiêu… 

Và ngay trong năm này, tin vui đã đến 
với giáo viên, học sinh vì không thấy công 
văn chỉ đạo thu gom vỏ lon bia, giấy vụn 
làm Kế hoạch nhỏ của trên gửi về như mọi 
năm. 

Nhiều giáo viên biết chuyện nói rằng 
cũng nhờ báo chí đã phản ánh kịp thời nên 
chuyện ấy đã được chấn chỉnh theo 
hướng tích cực. 

 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2020 (ngày 26 tháng 1) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/vui-
qua-tet-nay-khong-phai-lam-ke-hoach-

nho-post206470.gd 

 
 
 
 

 

 

 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/vui-qua-tet-nay-khong-phai-lam-ke-hoach-nho-post206470.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/vui-qua-tet-nay-khong-phai-lam-ke-hoach-nho-post206470.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/vui-qua-tet-nay-khong-phai-lam-ke-hoach-nho-post206470.gd
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BÌNH THUẬN HỌP KHẨN TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG 
DỊCH DO VIRUS CORONA 

gày 30/1/2020, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc 
Hai, chủ trì cuộc họp khẩn triển khai 

đồng bộ các giải pháp cấp bách trong công 
tác giám sát, phòng chống dịch do virus 
corona tại tỉnh này.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận Nguyễn Ngọc Hai đề nghị các ngành, 
các cấp phải tập trung, phối hợp thực hiện 
công tác phòng, chống dịch bệnh, cả hệ 
thống chính trị vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ 
đặc biệt quan trọng, phải thực hiện quyết liệt, 
hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trước 
diễn biến phức tạp của dịch bệnh. "Phòng 
ngừa dịch bệnh toàn cần hành động có trọng 
tâm, trọng điểm. Để chủ động, công ty lữ 
hành tạm dừng đón khách Trung Quốc đến 
tỉnh. Tạo điều kiện kinh doanh nhưng dứt 
khoát phải cảnh giác cao", ông Nguyễn 
Ngọc Hai nhấn mạnh. 

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn 
Ngọc Hai, chủ trì cuộc họp khẩn 

Tỉnh Bình Thuận đến thời điểm hiện tại 
chưa có trường hợp viêm phổi cấp do virus 

Corona chủng mới gây ra, nhưng trước diễn 
biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế đã 
chủ động triển khai các giải pháp, chuẩn bị 
sẵn mọi kịch bản trong giám sát và phòng, 
chống dịch, kiện toàn các đội chống dịch cơ 
động, sẵn các thiết bị y tế để lấy mẫu xét 
nghiệm, các bệnh viện, cơ sở y tế luôn nâng 

cao công tác phòng, chống dịch, chuẩn bị 
sẵn khu vực cách ly, điều trị nếu có trường 
hợp mắc bệnh, nâng cao công tác truyền 
thông về sức khỏe, về virus Corona đến các 
tầng lớp nhân dân… 

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã cấp 5.000 bộ 
quần áo, khẩu trang y tế và các trang thiết bị 
y tế cần thiết đến các bệnh viện, trung tâm y 
tế trên địa bàn tỉnh để các cơ sở yên tâm 
trong phòng, chống dịch bệnh. Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Bình Thuận cũng đã bố trí khoảng 
100 giường cách ly tại Khoa Lây nhiễm. Đại 
diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình 
Thuận cũng cho hay, đơn vị này đủ sức để 
xử lý cùng một lúc khoảng 200 trường hợp 
nhiễm bệnh và hiện nay đang tiếp tục nâng 
cao nguồn nhân lực, vật lực để phòng, 
chống dịch 

Ngành y tế Bình Thuận tổ chức tập huấn ứng phó với 
dịch bệnh do virus Corona gây ra ( Ảnh Báo Sài Gòn 
Giải Phóng) 

Tại tỉnh Gia Lai, cũng yêu cầu phải thực 
hiện việc thu dung, cách ly, điều trị các ca 
bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Tăng 
cường truyền thông trong cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh nhằm phát hiện, phòng chống 
bệnh viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân, 
các biện pháp phát hiện, phòng lây nhiễm để 
người bệnh tự giác khai báo tiền sử đi lại tại 
các nước liên quan đến dịch bệnh, thành lập 
đội phản ứng nhanh nội - ngoại viện để sẵn 
sáng hỗ trợ các đơn vị tuyến dưới. Thiết lập 

N 

http://baodansinh.vn/phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap.html
http://baodansinh.vn/vaccine-ngua-virus-corona.html
http://baodansinh.vn/vaccine-ngua-virus-corona.html
http://baodansinh.vn/khau-trang-y-te.html
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đường dây điện thoại nóng phòng – chống 
bệnh viêm phổi cấp do virus Corona để tiếp 
nhận thông tin và sẵn sáng tiếp nhận, ứng 
cứu.   

Riêng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Gia Lai khẩn trương tham mưu, xây dựng kế 
hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống 
dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona để 
chủ động trong công tác ứng phó và phòng 
chống dịch bệnh. Tăng cường theo dõi tình 
hình dịch bệnh do virus Corona và giám sát 
chặt chẽ các hành khách nhập cảnh từ quốc 
gia, vùng lãnh thổ có dịch bệnh; đặc biệt 
những người bệnh đến từ Trung Quốc có 

triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp tính 
phải được khai thác các yếu tố dịch tễ để 
khám, cách ly tạm thời ngay tại cửa khẩu, 
sân bay và chuyển cơ sở y tế lấy mẫu xét 
nghiệm, quản lý theo quy định. Khi phát hiện 
trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona 
phải báo kịp thời cơ quan cấp trên để xử lý 

 

Lê Nhuận // http://baodansinh.vn.- 
2020 (ngàu 31 tháng 1) 

http://baodansinh.vn/binh-thuan-hop-
khan-trien-khai-phong-chong-dich-do-virus-

corona-20200131084901825.htm 

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

BÌNH THUẬN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VI RÚT NCOV 
TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH 

ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
vừa ban hành văn bản cấp tốc triển 
khai các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV 
gửi các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú và 
dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

 

Theo thông tin từ Bộ Y tế cập nhật tình 
hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
chủng mới của vi rút Corona (nCoV), đến 
ngày 23/1/2020, Trung Quốc đã ghi nhận 
541 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 17 
trường hợp tử vong, 15 nhân viên y tế bị 
nhiễm bệnh. Các trường hợp mắc bệnh 
được ghi nhận tại 13 tỉnh/thành phố gồm: Hồ 
Bắc, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, 
Trùng Khánh, Quảng Đông, Chiết Giang, 
Sơn Đông, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Nam, Tứ 
Xuyên và Vân Nam. Một số nước, vùng lãnh 

thổ đã ghi nhận các trường hợp bệnh xâm 
nhập như: Thái Lan (04 trường hợp), Nhật 
Bản (01), Hàn Quốc (01), Đài Loan (01), Hoa 
Kỳ (01), Macao (01), Hong Kong (01). Tổ 
chức Y tế thế giới (WHO) nhận định bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do nCoV đã có khả 
năng lây truyền hạn chế từ người sang 
người. 

Thực hiện công văn số 76/TCDL-LH ngày 
23/01/2020 của Tổng cục Du lịch về việc 
triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV, 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các 
cơ sở kinh doanh lữ hành, lưu trú và dịch vụ 
du lịch triển khai thực hiện các nội dung 
phòng, cbống dịch bệnh này. Cụ thể, các 
doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách du 
lịch vào Việt Nam phải tuân thủ nghiêm các 
quy định, khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ 
quan chức năng về việc đảm bảo phòng, 
chống lây nhiễm vi rút nCoV. Kịp thời báo 
cáo và tuân thủ chỉ đạo của các cơ quan 
chức năng địa phương nếu phát hiện trường 
hợp khách du lịch có biểu hiện ốm sốt, nhất 
là khách du lịch đến từ các quốc gia, vùng 
lãnh thổ đã có bệnh nhân nhiễm vi rút nCoV. 
Đồng thời, thông tin và hướng dẫn cán bộ, 
nhân viên và người lao động có biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh, tránh để lây nhiễm 
nếu có trường hợp phát sinh liên quan đến 
khách du lịch. 

S 

http://baodansinh.vn/nho-ninh-thuan-ngam-ngui-nong-san-mac-ket-tai-cua-khau-nho-goc-ninh-thuan-bi-ep-gia.html
http://baodansinh.vn/binh-thuan-hop-khan-trien-khai-phong-chong-dich-do-virus-corona-20200131084901825.htm
http://baodansinh.vn/binh-thuan-hop-khan-trien-khai-phong-chong-dich-do-virus-corona-20200131084901825.htm
http://baodansinh.vn/binh-thuan-hop-khan-trien-khai-phong-chong-dich-do-virus-corona-20200131084901825.htm
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Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đưa 
khách đi du lịch nước ngoài không tổ chức 
tour du lịch cho khách đến các khu vực có 
nguy cơ lây nhiễm vi rút nCov cao theo 
khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới (WHO) 
và Bộ Y tế. Bên cạnh đó, có biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh vi rút nCoV cho 
khách du lịch khi đi du lịch nước ngoài, đồng 
thời hướng dẫn, thông tin đầy đủ đến du 
khách để khách chủ động phối hợp phòng, 
chống dịch bệnh. Ngoài ra, phải lưu ý hướng 
dẫn viên tăng cường theo dõi đảm bảo sức 
khỏe của khách đi tour, thông tin kịp thời đến 
các cơ quan y tế sở tại và cơ quan đại diện 
ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài khi 
khách du lịch có vấn đề về sức khỏe, nhất là 
các triệu chứng liên quan đến vi rút nCoV. 

Đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú và 
dịch vụ du lịch phải thường xuyên cập nhật 
thông tin của các cơ quan chức năng hướng 
dẫn phòng, chống dịch bệnh liên quan đến 
khách du lịch. Phải tuân thủ quy định của 
chính quyến địa phương, cơ quan y tế dự 
phòng và sóm có các phương án phòng 
chống, cách ly, xử lý cụ thể nếu có trường 
hợp phát sinh lây nhiễm dịch bệnh qua 
đường du lịch hoặc trong cộng đồng dân cư, 
đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe của 
khách du lịch, người lao động tại cơ sở kinh 
doanh dịch vụ. Bên cạnh đó, phải nắm chắc 
số lượng du khách đang lưu trú tại đơn vị, 
đặc biệt là du khách đến từ các quốc gia, 
vùng lãnh thổ đã có bệnh nhân nhiễm vi rút 
nCoV. Trường hợp phát hiện du khách có 
các triệu chứng liên quan đến vi rút nCoV 

cần báo ngay cho cơ quan y tế để có hướng 
dẫn, hỗ trợ xử lý theo quy định đảm bảo hạn 
chế lây nhiễm. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn yêu 
cầu các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn 
tỉnh thường xuyên cập nhật tình hình lây 
nhiễm vi rút trên trang website của Cục Y tế 
dự phòng (http://vncdc.gov.vn), nghiêm túc 
tuân thủ các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, 
chính quyền địa phương về việc triển khai 
hai các hoạt động phòng chống lây nhiễm vi 
rút nCoV trong lĩnh vực du lịch. 

Bình Thuận đang là điểm đến được nhiều 
khách du lịch chọn “du xuân, đón tết Canh 
Tý”, lượng khách đến du lịch và giải trí khá 
đông và có dự báo sẽ còn tăng dần và 
những ngày sắp tới. Đến thời điểm này 
(mùng 2 tết), Bình Thuận vẫn đảm bảo an 
ninh, an toàn, kiểm soát tốt giá cả dịch vụ, 
vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực 
phẩm và đặc biệt là triển khai đồng bộ các 
hoạt động phòng chống lây nhiễm dịch bệnh 
do vi rút nCoV. Du khách trong và ngoài 
nước vẫn đang tận hưởng mùa nghỉ tết 
Nguyên đán an toàn, vui tươi thưởng thức 
các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 
rất độc đáo và hấp dẫn liên tục diễn ra tại địa 
phương. 

Nguyên Vũ // 
https://dulich.petrotimes.vn/.- 2020 

 (ngày 27 tháng 1) 

https://dulich.petrotimes.vn/binh-thuan-
phong-chong-dich-benh-do-vi-rut-ncov-

trong-linh-vuc-du-lich-562456.html 

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

CHUYẾN BIỂN ĐẦU NĂM THUẬN LỢI, NGƯ DÂN BÌNH THUẬN 
PHẤN KHỞI VƯƠN KHƠI 

hờ thời tiết thuận lợi, ngư dân ở Bình 
Thuận đã có một chuyến đánh bắt đạt 

sản lượng khá, thu nhập cao... những ngày 
đầu xuân năm mới. 

Ngay từ đầu năm mới, nhiều ngư dân ở 
Bình Thuận đã chuẩn bị ngư lưới cụ để xuất 
hành chuyến biển đầu năm. Nhờ thời tiết 
thuận lợi, bà con đánh bắt đạt sản lượng 
khá, thu nhập cao, hy vọng một năm mới làm 
ăn dư giả, bội thu. 

Sáng nay mùng 5 Tết Nguyên đán, tại 
cảng cá Cồn Chà, TP Phan Thiết nhộn nhịp 
ghe thuyền cập bến, mang theo tôm, cá đầy 
khoang sau một đêm đánh bắt.  

Anh Trần Văn Mười, một bạn thuyền ở 
TP Phan Thiết chăm chú bên mẻ cá trích 
tươi ngon phấn khởi cho biết: "Năm nay làm 
ăn đầu mùa tốt, đi mở hàng mà kiếm được 
hơn triệu là cả năm nay hy vọng cá nhiều 
hơn". 

N 
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Chuyến biển đầu năm thuận lợi của ngư dân Bình 
Thuận. 

Ghi nhận tại bến cảng Phan Thiết, cá 
trích, cá hố và cá bạc má chiếm số lượng 
nhiều nhất... Hải sản đầu năm hút hàng, 
thương lái thu mua tại bến với giá cao, ngư 
dân rất phấn khởi. Tùy theo kích cỡ, cá trích, 
hố và bạc má dao động từ 30.000 - 50.000 
đồng/kg 

Ngư dân tất bật gỡ nốt những mớ cá còn dính lại trên 
mẻ lưới để kịp bán cho thương lái. 

Anh Nguyễn Bá, chủ thuyền BTh 
90541TS ở Phan Thiết cho biết: "Đa số ngư 
dân ở thành phố này xuất hành chuyến biển 
đầu năm từ ngày mùng 2 Tết, đánh bắt ở 
vùng lộng trong một đêm thì vào lại bờ. 
Thuyền nhà tôi ra khơi đánh lưới được 3 
ngày qua, ngày nào cũng đạt sản lượng khá, 

chủ yếu là cá các loại. Trừ chi phí, các bạn 
thuyền của tôi đều thu được từ 1 - 2 triệu 
đồng/ngày. So với năm ngoái, chuyến biển 
đầu năm nay khá hơn nhiều, nhờ thời tiết 
thuận lợi". 

Không chỉ thuyền lớn, thuyền thúng công 
suất nhỏ của ngư dân Phan Thiết đánh bắt 
cách bờ vài hải lý trong những ngày đầu 
năm cũng đạt sản lượng cao, có ngày thu về 
hơn 3 triệu đồng với ốc hương và ghẹ.  

Ghi nhận tại bến cảng Phan Thiết, cá trích, cá hố và 
cá bạc má chiếm số lượng nhiều nhất... 

Nhiều ngư dân cho biết ngày mai, mùng 
6 Tết, hàng loạt tàu thuyền công suất lớn 
(100 mã lực trở lên) của ngư dân Bình 
Thuận sẽ đồng loạt vươn khơi, xuất hành 
chuyến biển đầu năm với niềm hi vọng được 
mùa, được giá để chăm lo kinh tế gia đình 
và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của 
đất nước./. 

 

Hoàng Anh // https://vov.vn.- 2020 
(ngày 29 tháng 1) 

https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/chuyen-
bien-dau-nam-thuan-loi-ngu-dan-binh-

thuan-phan-khoi-vuon-khoi-1004321.vov 

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

GIÁ THANH LONG DỊP TẾT Ở MỨC THẤP, NÔNG DÂN BUỒN XO 

ăm nay giá thanh long ở Bình Thuận 
thu mua dịp gần tết ở mức thấp, hiện 
dao động từ 10- 12 ngàn đ/kg (loại 

đẹp), còn mua xô chỉ 9-10 ngàn đ/kg. 

Trong khi mọi năm gần đây giá thanh long 
dịp này tăng vọt, dao động ở mức trung bình 
từ 17-18 ngàn đ/kg.   

1. Nông dân thu hoạch buồn xo 

Những ngày này tại “thủ phủ” thanh long 
cả nước là tỉnh Bình Thuận, nông dân đang 
tất bật thu hoạch lứa nghịch vụ. 

Ghi nhận PV, nhiều nông dân buồn xo khi 
giá thanh long thu mua ở mức thấp. Chị 
Huỳnh Thị Tuyết Phương, thôn Tiến Hưng, 
xã Tiến Lợi (TP Phan Thiết) cho biết, chưa 

N 

https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/chuyen-bien-dau-nam-thuan-loi-ngu-dan-binh-thuan-phan-khoi-vuon-khoi-1004321.vov
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năm nào thanh long ở Bình Thuận thu mua 
dịp gần tết thấp như năm nay. 

Trước tết Dương lịch, giá thanh long 
“nhích” lên từ 13-15 ngàn đ/kg (loại đẹp), 
nông dân phấn khởi, bởi giá này khi thu 
hoạch có lãi từ 3-4 ngàn đ/kg. Tuy nhiên sau 
đó, giá thanh long giảm xuống, hiện chỉ còn 
10-12 ngàn đ/kg (loại đẹp), còn mua xô chỉ 
9-10 ngàn đ/kg. Với giá này, nông dân thu 
hoạch không lãi, thậm chí lỗ công. 

Giá thanh long hiện ở mức thấp khiến nông dân Bình 
Thuận thu hoạch buồn xo. 

“Mọi năm gần đây dịp gần tết giá thanh 
long tăng mạnh, như năm ngoái thời điểm 
này từ 18-20 ngàn đ/kg. Hơn nữa thời tiết vụ 
chong đèn vừa qua cũng thất thường, trời 
lạnh quá khiến thanh long ít ra bông. Cho 
nên sản lượng bà con thu hoạch đợt này chỉ 
bằng 30-40% so với mọi năm. 

Hiện nhiều vườn thanh long Bình Thuận quả đã chín, 
sắp thu hoạch 

Như gia đình tôi thu hoạch 700 trụ, nhưng 
chỉ được 7 - 8 tấn. Nhờ xuất bán trước tết 
Dương lịch với giá hơn 14 ngàn đ/kg, sau khi 
trừ chi phí, tôi lãi khoảng 20 triệu đồng. Hiện 
gia đình còn khoảng 150 trụ thanh long, sản 

lượng ước 1,5 tấn, dự kiến vài ngày nữa sẽ 
thu hoạch. Nhưng với giá xuống thấp hiện 
nay, gia đình chẳng tha thiết thu hoạch”, chị 
Phương bộc bạch.. 

Còn ông Nguyễn Văn Quân, ở xã Hàm 
Hiệp (Hàm Thuận Nam) trồng 300 trụ thanh 
long, sản lượng ước 2,5 tấn, đang lo lắng vì 
không biết những ngày tới giá thanh long sẽ 
ra sao. 

Ông Quân cho biết, giá thanh long vụ 
nghịch các chi phí đầu tư đều tăng cao. Cụ 
thể, nông dân đầu tư chi phí mất từ 10-11 
ngàn đ/kg. Với giá hiện tại khoảng 10 ngàn 
đ/kg, gia đình thu hoạch sẽ lỗ công. Còn nếu 
giá giảm nữa, gia đình sẽ thua lỗ nặng.   

2.  Đâu là nguyên nhân 

Ông Phan Văn Tấn, PGĐ Sở NN-PTNT 
Bình Thuận thừa nhận, giá thanh long thu 
mua dịp gần tết thấp. Về nguyên nhân ông 
cũng không rõ, nhưng với giá từ 10-12 ngàn 
đ/kg, thì nông dân thu hoạch không lãi. 

Các vựa thu mua thanh long cho biết, giá thanh hiện 
chỉ dao động từ 10-12 ngàn đ/kg (loại đẹp). 

Theo các doanh nghiệp thu mua xuất 
khẩu sang thị trường Trung Quốc lý giải, giá 
thanh long dịp này thu mua ở mức không 
bằng mọi năm do một phần ùn tắc tại cửa 
khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Các xe 
container chở thanh long phải nằm chờ tại 
cửa khẩu từ 4-5 ngày mới đi được. 

Ông Đỗ Văn Dũng, Giám đốc Cty TNHH 
Thương mại - Dịch vụ XNK Bé Dũng, xã 
Mương Mán (Hàm Thuận Nam) xác nhận và 
cho biết: Mọi năm thời điểm này, việc xuất 
khẩu thuận lợi nên giá thanh long được các 
doanh nghiệp thu mua mạnh. Tuy nhiên hiện 
tại giá thu mua thấp, một phần do ùn tắc tại 
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cửa khẩu. Từ đó khiến các lái xe ngại vận 
chuyển, vì ra đó sợ nằm chờ, trong khi tết 
gần tới nơi. 

Cũng theo ông Dũng, từ việc khan hiếm 
phương tiện vận chuyển, kéo theo chi phí 
vận chuyển thanh long hiện tăng cao, dao 
động từ 80-100 triệu đ/chuyến (loại xe dưới 
20 tấn). 

Trong khi trước đó, chi phí vận chuyển chỉ 
từ 60-65 triệu đ/chuyến. Nên buộc các 
doanh nghiệp thu mua phải hạ thấp giá để 
bù chi phí. 

Thậm chí có doanh nghiệp phải dừng thu 
mua vì không kiếm được xe vận chuyển. 

Cũng theo các vựa thu mua, nguồn hàng 
thanh long cung ứng từ nay đến tết cũng 
không còn nhiều.  

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Trí, PGĐ 
Trung tâm nghiên cứu phát triển cây thanh 
long Bình Thuận, cho biết, hiện toàn tỉnh còn 
khoảng trên 100 tấn thanh long dự kiến thu 
hoạch từ nay đến tết. 

Tuy nhiên theo các vựa, dự kiến giá thanh 
long trong thời gian tới khó tăng cao, vì bị chi 
phí vận chuyển kéo lại. 

 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2020 
(ngày 10 tháng 1) 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-gia-
thanh-long-dip-tet-o-muc-thap-nong-dan-

buon-xo-post256316.html 

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

GIÁ THANH LONG TẠI BÌNH THUẬN GIẢM SÂU 

GIỮA TÂM DỊCH CORONA 

iá thanh long xuất khẩu ở Bình Thuận 
hiện giảm sâu do thị trường chủ đạo 
của loại trái cây này đang bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng bởi dịch virus corona. 

Vườn thanh long 300 trụ của ông Lê Văn 
Lưu (xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, 
Bình Thuận) đã chín đỏ cây, thế nhưng vẫn 
chưa có thương lái nào tìm đến để mua 
khiến anh hết sức lo lắng. Đây là lứa thanh 
long được anh chong đèn nghịch vụ để bán 
nhân dịp Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng 1 Âm 
lịch).  

Hiện giá thanh long giảm mạnh, thương 
lái thu mua lác đác khiến ông Lưu đứng ngồi 
không yên. “Không biết tình hình ở bên cửa 
khẩu như thế nào nhưng giá thanh long ở 
đây thì giảm từng ngày. Mới 2 - 3 hôm trước 
còn bán được giá gần 10.000 đồng/kg 
nhưng nay giảm chỉ còn một nửa, kiếm 
người mua cũng rất khó”, ông Lưu chia sẻ. 

Theo các chủ vườn thanh long, ngay 
trong những ngày đầu năm Canh Tý 2020, 
giá thanh long tại Bình Thuận vẫn được giữ 
ở mức trên 10.000 đồng/kg. Tuy nhiên, từ 
mùng 4 Tết đến nay đã quay đầu giảm. Hiện, 

giá bán loại nông sản này chỉ còn ở mức 
5.000 – 6.000 đồng/kg đối với vườn có tỷ lệ 
trái đẹp từ 70% trở lên, những vườn không 
đáp ứng tỷ lệ này, giá bán còn thấp hơn.  

Ông Lê Văn Lưu phải tự vuốt tai thanh long thay vì 
thuê công nhân làm để giảm chi phí. 

Cũng theo người trồng thanh long, hiện 
tại các vườn rất ít hàng vì hầu hết đều đón 
đầu vụ Tết để chong đèn trái vụ, nên việc giá 
cả xuống thấp như vậy là điều ít khi xảy ra. 

Phần lớn các cơ sở thu mua thanh long 
tại Bình Thuận vẫn chưa hoạt động trở lại. 
Bà Nguyễn Thị Linh – chủ cơ sở thu mua 
thanh long tại huyện Hàm Thuận Nam cho 
biết, do việc mở cửa khẩu để chuyển hàng 

G 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-gia-thanh-long-dip-tet-o-muc-thap-nong-dan-buon-xo-post256316.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-gia-thanh-long-dip-tet-o-muc-thap-nong-dan-buon-xo-post256316.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-gia-thanh-long-dip-tet-o-muc-thap-nong-dan-buon-xo-post256316.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 01 năm 2020                           __             -55- 
 

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

đi Trung Quốc đang gặp trở ngại nên chưa 
dám mở cửa vựa để thu mua. 

Mùng 7 Tết, các vựa thanh long vẫn chưa hoạt động 
trở lại. 

Theo ông Võ Huy Hoàng - Chủ tịch Hiệp 
hội thanh long Bình Thuận, Hiệp hội đang 
phối hợp với các bên nắm bắt thông tin từ 
cửa khẩu để kịp thời hỗ trợ người nông dân. 
Trước mắt, Hiệp hội sẽ đẩy mạnh thị trường 
tiêu thụ trong nước và xúc tiến mở rộng thị 
trường các nước ngoài Trung Quốc. Ngoài 
ra, giải pháp tăng cường kho lạnh hay đa 
dạng hoá các sản phẩm chế biến thanh long 

tại chỗ thay vì xuất trái tươi cũng đang được 
tính đến. 

Bình Thuận là địa phương canh tác thanh 
long nhiều nhất cả nước, với tổng diện tích 
trên 26.000 ha, sản lượng hàng năm khoảng 
500.000 tấn. Trong đó, Trung Quốc là thị 
trường xuất khẩu chính của nông sản này, 
với mức xuất khẩu chính ngạch khoảng 2 - 
3%; hoạt động mua bán, giao dịch thương 
mại với thương nhân Trung Quốc chiếm trên 
80%.  

Trước tình hình dịch bệnh viêm hô hấp do 
chủng mới của virus Corona gây ra diễn biến 
phức tạp, việc thông thương với phía Trung 
Quốc bị hạn chế, vì thế giá thanh long dự 
báo sẽ còn ở mức thấp trong thời gian tới. 

 

Văn Thuận // https://vov.vn.- 2020 
(ngày 31 tháng 1) 

https://vov.vn/kinh-te/gia-thanh-long-tai-
binh-thuan-giam-sau-giua-tam-dich-corona-

1004991.vov

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

GIÁO VIÊN TỈNH BÌNH THUẬN CŨNG ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN TẾT 

ất cả giáo viên, công nhân viên ngành 
giáo dục trong toàn tỉnh cũng được 
nhận 1 triệu đồng tiền ăn Tết. 

Nhà trường không thưởng Tết cho giáo viên, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Thuận hỗ trợ giáo viên, nhân viên 
tiền Tết. (Ảnh minh họa VOV) 

Tết Canh Tý năm nay, cán bộ giáo viên, 
công nhân viên ở khá nhiều trường học 
trong tỉnh Bình Thuận không có tiền thưởng 
Tết. 

Nhà trường không thưởng Tết cho giáo 
viên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận hỗ 
trợ giáo viên, nhân viên tiền Tết. (Ảnh minh 
họa VOV) 

Một số hiệu trưởng cho biết, năm nay, 
nhà trường không có tiền thưởng Tết cho 
giáo viên bởi ngân sách hoạt động cấp về 
trường bị giảm nhiều so với năm 2018. 

Thế nhưng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận vừa có công văn chi hỗ trợ tiền Tết 
Canh Tý cho cán bộ, công chức, viên chức 
đang công tác; cán bộ hưu trí, lão thành 
cách mạng, cán bộ - chiến sĩ thuộc các lực 
lượng vũ trang;  

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; anh hùng lực 
lượng vũ trang, thương binh, người hưởng 
chính sách như thương binh (kể cả thương 
binh B); bệnh binh, công nhân viên chức bị 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có tỷ lệ 
mất sức lao động từ 61% trở lên. 

Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người… 

T 
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Theo đó, tất cả giáo viên, công nhân viên 
của trong ngành giáo dục trong toàn tỉnh 
cũng được nhận 1 triệu tiền ăn Tết. 

Đây chính là món quà an ủi, sự khích lệ 
tinh thần đối với nhiều thầy cô giáo nơi đây. 

 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2020 (ngày 20 tháng 1) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/giao-
vien-tinh-binh-thuan-cung-duoc-ho-tro-

tien-tet-post206354.gd 

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

 HOÀN THÀNH DI DỜI CÁC ĐIỂM THU MUA, TẬP KẾT PHẾ LIỆU 
RA KHỎI KHU DÂN CƯ  

ại Bình Thuận, đến cuối tháng 12/2019 
đã có 10/10 địa phương hoàn thành 
việc di dời hoặc chấm dứt hoạt động 

355/355 điểm thu mua, tập kết phế liệu trong 
khu dân cư.  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình 
Thuận về việc di dời các cơ sở sản xuất 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cơ sở 
dịch vụ gây ô nhiễm đang hoạt động trong 
khu dân cư vào các khu, cụm công nghiệp 
và việc di dời các điểm thu mua, tập kết phế 
liệu ra khỏi khu dân cư, các địa phương 
trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đến 
tháng 1/2020 đã cơ bản hoàn thành. 

Một điểm kinh doanh phế liệu tại phường Hưng Long, 
TP. Phan Thiết. Ảnh tư liệu: baobinhthuan.com.vn 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên - Môi 
trường Bình Thuận, trong thời gian qua, Ủy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các 
biện pháp nhằm di dời các điểm thu mua, tập 
kết phế liệu ra khỏi khu dân cư tập trung; 
tăng cường tuyên truyền, vận động di dời 
theo chủ trương của tỉnh; kiểm tra, giám sát 
chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

Đến cuối tháng 12/2019 đã có 10/10 địa 
phương hoàn thành việc di dời hoặc chấm 
dứt hoạt động 355/355 điểm thu mua, tập kết 
phế liệu trong khu dân cư. 

Qua rà soát, phân loại, trên địa bàn tỉnh 
có 609 cơ sở hoạt động trong khu dân cư 
với các ngành nghề như: Hàn tiện cơ khí; 
chế biến hải sản; gia công, sản xuất các sản 
phẩm từ nhôm, sắt; mộc dân dụng; dịch vụ 
xay xát lúa gạo, sản xuất nước đá, chế biến 
hạt điều, cao su, sản xuất bún, bánh phở.. 

Đến tháng 1/2020, các địa phương đã 
thành lập các Đoàn kiểm tra về tình hình môi 
trường đối với 279 cơ sở; qua kiểm tra có 17 
cơ sở hoạt động trong khu dân cư gây ô 
nhiễm môi trường và đã xử lý, yêu cầu chủ 
cơ sở có biện pháp tự khắc phục tình trạng 
ô nhiễm môi trường; 262 cơ sở chưa có 
hành vi gây ô nhiễm môi trường, yêu cầu 
chủ cơ sở cam kết thực hiện bảo vệ môi 
trường trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. 

Riêng thành phố Phan Thiết có 181 cơ sở 
có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không 
phù hợp quy hoạch. Ủy ban nhân dân thành 
phố đã xây dựng phương án và thành lập 
Ban Chỉ đạo để thực hiện di dời vào Khu 
công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2. Hiện 
nay, các địa phương tiếp tục kiểm tra, giám 
sát để xác định các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường, trên cơ sở đó yêu cầu các cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện 
pháp khắc phục để tiếp tục sản xuất, kinh 
doanh hoặc đưa vào kế hoạch thực hiện di 
dời ra khỏi khu dân cư theo quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 
Thuận cho biết đang tiếp tục chỉnh sửa, bổ 
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sung Dự thảo quy định tiêu chí xác định cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường đang hoạt động 
trong khu dân cư thuộc đối tượng di dời trên 
địa bàn, phù hợp điều kiện thực tế để trình 
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành. 
Trong thời gian chưa ban hành quy định này, 
Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hướng dẫn 
các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
liên quan, xác định cơ sở sản xuất công 
nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đang 
hoạt động trong khu dân cư theo quy định tại 
Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 
của Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp 
huyện sẽ thực hiện trình tự, thủ tục để quyết 

định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng, biện pháp xử lý ô 
nhiễm môi trường đối với cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng khi đưa vào danh 
mục thực hiện theo đúng quy định. 

 

Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn.- 
2020 (ngày 12 tháng 1) 

https://baotintuc.vn/van-de-quan-
tam/hoan-thanh-di-doi-cac-diem-thu-mua-

tap-ket-phe-lieu-ra-khoi-khu-dan-cu-
20200112101348097.htm 

 

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

HỘI CỰU TNXP TỈNH BÌNH THUẬN: LAN TỎA 

NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI 

rong năm 2019, Hội Cựu thanh niên 
xung phong (TNXP) tỉnh Bình Thuận 
đã tổ chức thăm và tặng 1.683 phần 

quà cho các đối tượng hội viên nghèo. 

Căn nhà cấp 4 có diện tích 80m2 được bàn giao cho 
hộ bà Trần Thị Xuyến là hội viên Hội cựu thanh niên 
xung phong có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thờ 
cúng liệt sỹ; được xây dựng với tổng kinh phí 75 triệu 
đồng, do công ty TNHH Hưng Phúc Sài Gòn tài trợ 60 
triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp xây 
dựng. 

Theo đó, trong năm 2019, Hội Cựu thanh 
niên xung phong (TNXP) tỉnh Bình Thuận đã 
tổ chức vận động các nhà hảo tâm, các 
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh xây dựng 
mới 11 căn nhà cho hội viên, gia đình Liệt sỹ 
đang khó khăn về nhà ở, nhà ở dột nát với 
tổng kinh phí hỗ trợ là 560 triệu đồng. Bên 

cạnh đó, Hội còn nhận nuôi dưỡng thường 
xuyên 3 nữ Cựu thanh niên xung phong 
nghèo, cô đơn với tổng kinh phí là 18 triệu 
đồng.  

Trong năm 2019, hội đã tổ chức thăm và 
tặng 1.683 phần quà, trị giá gần 433 triệu 
đồng cho các đối tượng hội viên nghèo ở các 
xã miền núi, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, 
gia đình Liệt sỹ.  

Đồng thời, hội Cựu TNXP tỉnh Bình Thuận 
còn phối hợp với các cơ quan có liên quan 
thẩm định 18 hồ sơ và đề nghị giải quyết chế 
độ 1 lần cho Cựu thanh niên xung phong đã 
hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo 
Quyết định số 40/2011/TTg của Thủ tướng 
Chính phủ; trong đó, có 13 trường hợp đủ 
điều kiện và đã được hưởng chế độ.  

Bên cạnh đó, Hội Cựu thanh niên xung 
phong tỉnh còn hỗ trợ cho Hội viên vay vốn 
từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn để Hội viên đầu tư phát triển kinh 
tế gia đình với số tiền là 200 triệu đồng.  

Hiện nay, 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã 
thành lập Câu lạc bộ “Giúp nhau làm kinh tế” 
và đã vận động được nguồn vốn là 741 triệu 
đồng từ cán bộ, hội viên cho 90 hội viên 
nghèo, khó khăn vay có thời hạn, nhưng 
không tính lãi. Riêng Cựu Hội thanh niên 
xung phong thành phố Phan Thiết còn duy 
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trì thêm mô hình các tổ góp vốn xoay vòng 
trong nội bộ hội viên, với tổng số tiền xoay 
vòng trong năm là 680 triệu đồng. 

Trao tặng nhà cho hộ ông Vũ Hưng là hội viên Hội 
cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn 
được xây dựng với tổng kinh phí 60 triệu đồng, do 
công ty TNHH Hưng Phúc Sài Gòn tài trợ. 

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh đã 
tặng 4 suất học bổng cho học sinh nghèo 
hiếu học, 1.820 cuốn vở học sinh và 110 
phần quà cho các cháu thiếu nhi và người 
cao tuổi thông qua chương trình “Hưởng 
ứng phong trào tiếp bước đến trường năm 
học (2019 - 2020)”.  

Có thể thấy, trong năm 2019 Hội Cựu 
thanh niên xung phong tỉnh Bình Thuận đã 
làm tốt công tác tác phối hợp giải quyết kịp 
thời chế độ chính sách cho Cựu thanh niên 
xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong 
kháng chiến.  

Với các mô hình, hoạt động từ phong trào 
“Giúp nhau làm kinh tế giỏi để thoát nghèo”, 
vì “Nghĩa tình đồng đội” của Hội Cựu thanh 
niên xung phong đã góp phần cải thiện đời 
sống vật chất và tinh thần cho hội viên và 
các đối tượng đặc biệt khác trên địa bàn 
toàn tỉnh.  

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 99 tổ 
chức Hội Cựu thanh niên xung phong; trong 
đó, có 1 Hội Cựu thanh niên xung phong cấp 
tỉnh, 9 Hội Cựu thanh niên xung phong cấp 
huyện và 89 Hội Cựu thanh niên xung phong 
cấp xã, với 2.866 hội viên. 

 

Bảo Hà // 
https://www.phapluatplus.vn.- 2020 

(ngày 3 tháng 1) 

https://www.phapluatplus.vn/doi-
song/hoi-cuu-tnxp-tinh-binh-thuan-lan-toa-

nghia-tinh-dong-doi-d114435.html 

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

LÀNG HOA NGOẠI Ô PHAN THIẾT TẤT BẬT CHUẨN HÀNG TẾT 

hững ngày này, hàng trăm hộ nông 
dân chuyên trồng hoa ở vùng ngoại ô 
TP Phan Thiết (Bình Thuận) lại tất 

bật chuẩn bị hoa cung ứng cho thị trường 
Tết. 

Bà Đồng Thị Bảy chăm chút các gốc hoa mào gà 

Những ngày này, hàng trăm hộ nông dân 
chuyên trồng hoa ở vùng ngoại ô TP Phan 

Thiết (tỉnh Bình Thuận) đang tất bật chăm 
chút tỉa lá, tạo dáng để cho ra thị trường 
những gốc hoa Tết ưng ý nhất.  

Năm nay thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh 
nên đa số vườn hoa của nông dân đều xanh 
tốt, được thương lái đặt mua từ sớm với giá 
ổn định.  

Là người có thâm niên trồng hoa Tết hơn 
40 năm tại thôn Tiến Thạnh, xã Tiến Lợi, TP 
Phan Thiết, bà Đồng Thị Bảy chia sẻ, thời 
tiết năm nay thuận lợi hơn hẳn các năm. Nếu 
như vài năm trước, mỗi vụ hoa Tết khu vườn 
của bà Bảy thường chịu tổn thất khoảng 20 
– 30% do sâu bệnh, thời tiết thì năm nay hầu 
hết các gốc hoa đều phát triển tốt, ít hư hại.  

Cách vườn hoa của bà Bảy không xa, vợ 
chồng ông Võ Văn Hồng đang chăm chút 
cho 1.800 gốc trường sanh trong vườn. So 
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với nhiều loài hoa khác, hoa trường 
sang thường bán có giá cao và được thị 
trường ưa chuộng. Nếu thuận lợi, dự kiến vụ 
hoa Tết này gia đình ông thu về gần 100 triệu 
đồng. 

"Năm ngoái tôi trồng 1.000 chậu trường 
sanh, nhưng bị hư hại hết 500 chậu. Năm 
nay trồng 1.800 chậu nhưng tới thời 
điểm này chưa bị hư hao gì hết, còn nguyên 
100%” - ông Hồng cho biết. 

Vùng trồng hoa xã Tiến Lợi (TP Phan 
Thiết) hiện có hơn 200 hộ nông dân chuyên 
canh hoa, rau màu với diện tích canh tác 
hơn 2ha. Từ năm 2006, tại đây phong trào 
trồng hoa Tết lan rộng, điều này giúp nông 
dân tăng thu nhập đáng kể so với trồng các 
loại cây rau ngắn ngày khác.  

Ông Nguyễn Trọng Luân – Chủ tịch Hội 
Nông dân xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết cho 
biết:“So với các cây trồng khác thì hoa vào 
mùa Tết đáp ứng nhu cầu nhiều, nên cho thu 
nhập cao hơn hẳn các cây trồng khác. 
Người dân trồng bán theo chậu, giá thấp 
nhất cũng từ 15.000 đồng trở lên. Bà con 
trồng với số lượng nhiều sẽ cho hiệu quả 
kinh tế cao". 

Hoa trường sanh là loại có giá trị cao, thường được 
bán ở mức trên dưới 200 ngàn đồng mỗi gốc. 

Hiện tại, ngoài xã Tiến Lợi thì tại các vùng 
ngoại ô TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận như: 
Mũi Né, Thiện Nghiệp, Tiến Thành… vẫn 
còn có hơn 500 hộ nông dân trồng hoa phục 
vụ Tết. Thị trường tiêu thụ hoa ngoài các chợ 
truyền thống ở nội thành Phan Thiết thì các 
khu du lịch khu vực Hàm Tiến – Mũi Né cũng 
ưa chuộng các giống hoa được nông dân địa 
phương trồng./. 

Văn Thuận // https://vov.vn.- 2020 
(ngày 13 tháng 1) 

https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/lang-hoa-
ngoai-o-phan-thiet-tat-bat-chuan-hang-tet-

999736.vov 

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

LO NGẠI VIRUS CORONA LÂY LAN, BÌNH THUẬN TẠM NGƯNG 
ĐÓN KHÁCH TRUNG QUỐC 

ng Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) địa 

phương thực hiện nghiêm việc tạm dừng 
đón khách Trung Quốc đến tỉnh.   

Ngày 30-1, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ 
chức cuộc họp khẩn nhằm triển khai công 
tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô 
hấp cấp do chủng mới của virus Corona 
(nCoV) gây ra. 

Ngành y tế Bình Thuận đã chủ động triển khai các 
giải pháp, chuẩn bị sẵn mọi kịch bản trong giám sát 
và phòng chống nếu có dịch xảy ra 

Ô 

https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/lang-hoa-ngoai-o-phan-thiet-tat-bat-chuan-hang-tet-999736.vov
https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/lang-hoa-ngoai-o-phan-thiet-tat-bat-chuan-hang-tet-999736.vov
https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/lang-hoa-ngoai-o-phan-thiet-tat-bat-chuan-hang-tet-999736.vov
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Ngành y tế Bình Thuận tổ chức tập huấn ứng phó với 
dịch bệnh do virus Corona gây ra 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, đến thời 
điểm hiện tại, địa phương chưa có trường 
hợp viêm phổi cấp do virus Corona chủng 
mới gây ra. Tuy nhiên, trước diễn biến phức 
tạp của dịch bệnh, ngành y tế đã chủ động 
triển khai các giải pháp, chuẩn bị sẵn mọi 

kịch bản trong giám sát và phòng chống nếu 
có dịch xảy ra. 

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở VH-
TT-DL địa phương thực hiện nghiêm việc 
tạm dừng đón khách Trung Quốc đến tỉnh. 

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận yêu 
cầu Công an tỉnh, Sở TT-TT cần chủ động 
xử lý những trường hợp nói không đúng sự 
thật về tình hình dịch bệnh và đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền đến với mọi tầng lớp 
nhân dân. 

Nguyễn Tiến // 
https://www.sggp.org.vn.- 2020 

 (ngày 30 tháng 1) 

https://www.sggp.org.vn/lo-ngai-virus-
corona-lay-lan-binh-thuan-tam-ngung-don-

khach-trung-quoc-642693.html 

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

"MÙA XUÂN BIỂN ĐẢO 2020" ĐẾN VỚI LỮ ĐOÀN 681 HẢI QUÂN 

ối 4-1, Chương trình "Mùa Xuân biển 
đảo 2020" đã đến với Lữ đoàn 681 
(thuộc Vùng 2 Hải Quân) đóng tại TP 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Chương trình 
có sự tham gia của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, 
gần 40 văn nghệ sĩ và cán bộ, chiến sĩ cùng 
các em học sinh là con cán bộ, chiến sĩ, 
đoàn viên thanh niên và người dân địa 
phương.  

Các thành viên của Chương trình "Mùa Xuân biển 
đảo" 2020 đến với Lữ đoàn 681 Hải quân 

Chương trình gửi tặng Lữ đoàn 681 nhiều 
tiết mục văn nghệ đặc sắc, trang trí cây mai 
ngày Tết, tăng hàng trăm liễn thư pháp, tặng 
giai phẩm "Tổ quốc và mùa Xuân" của Báo 
Người Lao Động.  

Chương trình cũng trao 20 suất học bổng 
Vừ A Dính, mỗi suất 1 triệu đồng, cho con 

em cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 có hoàn 
cảnh khó khăn; trao 50 triệu đồng gồm quà 
và tiền mặt hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 
681 đón Tết Canh Tý 2020. 

Hoa hậu Trần Tiểu Vy giao lưu với cán bộ, chiến sĩ 
Lữ đoàn 681 

Hoa hậu Trần Tiểu Vy rạng ngời trong màu áo xanh 
thanh niên 

T 

https://www.sggp.org.vn/lo-ngai-virus-corona-lay-lan-binh-thuan-tam-ngung-don-khach-trung-quoc-642693.html
https://www.sggp.org.vn/lo-ngai-virus-corona-lay-lan-binh-thuan-tam-ngung-don-khach-trung-quoc-642693.html
https://www.sggp.org.vn/lo-ngai-virus-corona-lay-lan-binh-thuan-tam-ngung-don-khach-trung-quoc-642693.html
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Chương trình "Mùa Xuân biển đảo" năm 
2020 được tổ chức tại TP Phan Thiết và 
huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. 
Chương trình do Hội Liên hiệp thanh niên 
Việt Nam TP HCM, Nhà văn hóa Thanh niên 
TP HCM, Báo Tuổi Trẻ tổ chức cùng với sự 
đồng hành hỗ trợ của Tổng Công ty Thương 
mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên 
(SATRA). 

Mang "Mùa Xuân biển đảo" đến Lữ đoàn 681 

 

 

"Nổi lửa lên em" với NSƯT Quỳnh Liên 

Giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 

Chương trình cũng trao cờ Tổ quốc từ 
chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng 
ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động 
phát động. 

Trang trí hoa mai ngày Tết 

Đại diện Báo Người Lao Động trao gửi món quà tinh 
thần là những tờ báo Xuân 
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Hoa hậu  Trần Tiểu Vy cùng nhà tại trợ trao học bổng 
cho con em cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 

Thượng tá Vũ Văn Lượng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 
681, gửi lời cám ơn đến với Chương trình Mùa Xuân 
biển đảo 

Kỳ Nam // https://nld.com.vn.- 2020 
(ngày 4 tháng 1) 

https://nld.com.vn/thoi-su/mua-xuan-
bien-dao-2020-den-voi-lu-doan-681-hai-

quan-20200104204445571.htm

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

NGÀY XUÂN TRÒ CHUYỆN VỚI NỮ PHÓ VIỆN TRƯỞNG 
CHUYÊN "ĐẤU" VỚI TỘI PHẠM HÌNH SỰ 

hư một duyên định, gần 30 năm 
công tác trong ngành Kiểm sát, chỉ 
3 năm làm công tác văn phòng, còn 

lại công việc của chị gắn với án hình sự, 
với khái niệm tội phạm và hình phạt. Trong 
suốt quãng thời gian đó, Phó Viện trưởng 
VKSND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Thị 
Hương Lan luôn nỗ lực vượt lên chính 
mình để hoàn thành tốt công việc được 
giao. Chị thấy tự hào vì được cống hiến và 
trưởng thành trong ngành Kiểm sát. Với 
chị, đây là môi trường mà chị được thỏa 
sức cống hiến, bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ 
phải. 

Nghề chọn người 

Ấy vậy mà cách đây 34 năm, vào năm 
1986, sau khi tốt nghiệp PTTH, khác với 
đám bạn cùng trang lứa sôi nổi đăng ký 
vào học các trường sư phạm, ngân hàng, 
tài chính, những ngành “hót” nhất thời bấy 
giờ, cô gái 17 tuổi Hương Lan lại khá thờ 
ơ trong việc chọn trường.  

Một hôm, vô tình nhìn thấy trên bảng tin 
của trường có dán thông báo tuyển sinh 

của Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội. 
Khi ấy, dù chưa hề biết đến trường này, 
cũng không hiểu gì về vai trò, chức năng, 
nhiệm vụ của ngành Kiểm sát, nhưng cái 
trên Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội lúc 
ấy, ngành học lúc ấy cũng có sức hấp dẫn 
nhất định với chị. Thế nhưng, chị suy nghĩ, 
nếu theo học Trường Cao đẳng Kiểm sát 
Hà Nội, Hương Lan sẽ phải ra Thủ đô để 
học, đồng nghĩa với việc phải xa gia đình, 
tạm biệt cuộc sống bay nhảy hồn nhiên ở 
xóm chài ven biển quê hương. Sau đó, 
Hương Lan quyết định thi và học chuyên 
ngành luật ở Trường Đại học pháp lý Hà 
Nội, có phân hiệu học tại TP HCM cho đỡ 
xa gia đình. 

Bốn năm sau, tốt nghiệp ra trường, tân 
nữ cử nhân pháp lý không ở lại thành phố 
lớn lập nghiệp như nhiều sinh viên khác 
mà quay trở về quê (Phan Thiết, Bình 
Thuận) để chờ Sở Tư pháp tỉnh phân công 
công tác.  

Một ngày, chú Tuấn (bạn của bố Hương 
Lan), trên đường từ cơ quan về nhà nhân 

N 

https://nld.com.vn/thoi-su/mua-xuan-bien-dao-2020-den-voi-lu-doan-681-hai-quan-20200104204445571.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/mua-xuan-bien-dao-2020-den-voi-lu-doan-681-hai-quan-20200104204445571.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/mua-xuan-bien-dao-2020-den-voi-lu-doan-681-hai-quan-20200104204445571.htm
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tiện ghé thăm gia đình chị, trên người vẫn 
mặc nguyên bộ trang phục xanh của 
ngành Kiểm sát. Bộ trang phục chú mặc đã 
gây ấn tượng đối với nữ tân cử nhân. Chú 
Tuấn cho biết, VKSND tỉnh Bình Thuận 
đang có thông báo tuyển dụng cán bộ, chú 
đã khích lệ Hương Lan nộp hồ sơ thi tuyển. 
Và như nghề chọn người, không mấy khó 
khăn, Hương Lan được tuyển dụng vào 
VKSND tỉnh. 

Phó Viện trưởng Nguyễn Thị Hương Lan nghe báo 

cáo án tại đơn vị.  

Khi mới được tuyển dụng vào Ngành, 
Hương Lan được lãnh đạo Viện phân công 
làm công tác văn phòng. Dù công việc thực 
tế mới mẻ, bỡ ngỡ song nữ cử nhân xinh 
đẹp, có dáng người thanh mảnh bắt nhịp 
rất nhanh. Chị sắp xếp các đầu việc rất 
khoa học, thực hiện công việc bằng tinh 
thần trách nhiệm cao. Làm việc chưa được 
bao lâu nhưng chị đã được lãnh đạo cũng 
như đồng nghiệp quý mến, tín nhiệm, đánh 
giá cao về năng lực chuyên môn. 

Sau 3 năm làm công tác văn phòng, 
năm 1993, Hương Lan được phân công 
giải quyết án hình sự. Đây là dấu mốc rất 
quan trọng trong sự nghiệp của chị. Để rồi 
từ đó đến nay, sau 29 năm trong nghề, 
như một duyên định, dù là “lính” hay lãnh 
đạo thì Hương Lan vẫn nhất mực “chung 
thuỷ” với án hình sự. 

Chị nhớ lại, khi mới được phân công giải 
quyết án trong lĩnh vực hình sự, chị là 
“lính” làm mảng án xâm phạm trật tự an 
toàn xã hội. Đến năm 2007 – 2008, chị 
được lãnh đạo tín nhiệm, phân công thụ lý 
giải quyết vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách 
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản Đất Mũi Né (tên gọi cửa 
miệng của những người làm án lúc đó để 
dễ nhớ – PV), đây là vụ án về đất đai nổi 
tiếng lúc bấy giờ ở tỉnh Bình Thuận, lần 
đầu tiên phải xử lý nhiều cán bộ đương 
chức. Nhiệm vụ này gây không ít áp lực 
đối với chị lúc đó. 

Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, chị 
đã phải tìm tòi, nghiên cứu rất nhiều tài liệu 
quy định về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất 
đai. Cái khó là thời điểm đó, văn bản luật 
cũng như các quy định dưới luật về đất đai 
có nhiều nội dung còn chồng chéo, bất cập 
nên rất khó trong việc viện dẫn để bảo vệ 
quan điểm xử lý khi báo cáo lãnh đạo Viện, 
báo cáo tại các cuộc họp liên ngành. Cái 
khó nữa là các đối tượng trong vụ án, tất 
cả đều đang đương chức nên có nhiều mối 
quan hệ “khó nói”, chị bị tác động dưới 
dạng những cuộc điện thoại, sự gửi gắm 
dưới nhiều hình thức... 

Phó Viện trưởng Nguyễn Thị Hương Lan.  

Nhưng nhờ có sự đoàn kết, hỗ trợ của 
đồng nghiệp cũng như sự chỉ đạo sát sao 
của lãnh đạo Viện, sau đó VKS đã ra cáo 
trạng truy tố và bảo vệ được quan điểm 
truy tố. Tại phiên tòa, Tòa án đã chấp nhận 
cáo trạng và quan điểm đề xuất giải quyết 
vụ án của đại diện VKS. 

Đôi khi phải “gồng mình” để mạnh 
mẽ hơn  

Khi được hỏi: “Nhìn vẻ ngoài của chị, 
không ai có thể nghĩ rằng chị lại là “sát thủ” 
của nhiều loại tội phạm khét tiếng. Vậy là 
nữ giới, chị có gặp khó khăn gì trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ không?”.  

“Được lời như cởi tấm lòng”, chị chia sẻ: 
Mình cũng như bao phụ nữ khác, bản chất 
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là dễ mềm lòng, dễ xúc động, dễ quyết 
định theo cảm tính trong công việc và trong 
cuộc sống.  

Thế nhưng, nghề Kiểm sát lại là nghề 
khô khan bởi thường trực trong đầu là 
những điều luật, những hình phạt và luôn 
tiếp xúc với tội phạm. 

Do đó, ngay từ khi được giao nhiệm vụ 
thực hành quyền công tố và kiểm sát việc 
giải quyết các vụ án hình sự, mình luôn 
nhắc nhở, đòi hỏi bản thân phải cứng rắn, 
mạnh mẽ hơn trước mọi hoàn cảnh. Mạnh 
mẽ, quyết liệt để đấu tranh với những 
phương thức, thủ đoạn mưu mô của tội 
phạm, để giải quyết tốt công việc của một 
Kiểm sát viên làm án hình sự.  

Do vậy, có đôi khi, mình cảm thấy mệt 
mỏi vì phải “gồng mình” để trở nên mạnh 
mẽ hơn. 

Phó Viện trưởng Nguyễn Thị Hương Lan cùng các 

đồng nghiệp nữ.  

Mình cũng như những chị em phụ nữ 
khác, ngoài công việc ở cơ quan còn phải 
chăm lo cho các thành viên trong gia đình, 
đây cũng là việc rất quan trọng hàng ngày 
nên nhiều khi, mình cảm thấy bị áp lực về 
thời gian để có thể hoàn thành tốt cả hai 
vai trò này. Mình phải cố gắng nhiều, nhiều 
lúc phải gồng mình lên để cân bằng giữa 
công việc và gia đình. 

Trong công tác, mình luôn  ý thức làm 
sao hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được 
giao, dù với vị trí là “lính” hay lãnh đạo. 

Trong quá trình làm nghiệp vụ, những 
khó khăn mình gặp phải: Đó là khi tham gia 
khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm 
tử thi vào ban đêm, vào những lúc trời 
nắng bỏng rát hay khi mưa gió, cứ đến lịch 

trực của mình là phải lên đường làm nhiệm 
vụ. Đó là khi tiếp xúc với tội phạm, mình 
luôn phải chuẩn bị tâm lý vững vàng, bình 
tĩnh, phải cố gắng để tránh biểu lộ cảm xúc 
ra ngoài, tự quyết liệt hơn với chính bản 
thân mình. 

Để làm được những điều đó, người phụ 
nữ như mình phải luôn rèn luyện, tích lũy 
cho mình những tố chất cần thiết nhiều 
hơn so với nam giới. 

Có thể vì điều đó mà đôi khi mình thấy 
không còn là chính mình (mất đi nét duyên 
dáng, mềm mại vốn có của người phụ nữ 
- cười). 

Còn khi với vai trò là lãnh đạo quản lý, 
được phân công phụ trách Phòng giải 
quyết án hình sự, nhiều lúc rất áp lực, làm 
sao để không xảy ra việc làm oan, sai, 
nhưng cũng không được bỏ lọt tội phạm... 

Nói về gia đình nhỏ của mình, chị thấy 
mình là người phụ nữ hạnh phúc. Chị bảo: 
Đối với công tác xã hội và gia đình, bản 
thân mình đã đến độ tuổi này, không còn 
những ước mơ lãng mạn vu vơ, mong 
muốn của mình hiện tại là có cuộc sống 
bình an và có nhiều sức khỏe để tiếp tục 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong gia đình 
và ngoài xã hội. 

Để có được sự trưởng thành của ngày 
hôm nay, mình may mắn có được sự hỗ 
trợ rất lớn từ ông xã của mình. Anh cũng 
là công chức nên cũng hiểu, cảm thông và 
giúp đỡ việc nhà cho mình rất nhiều. Con 
mình cũng đã lớn, tự giác học hành, chăm 
ngoan. Mình cảm thấy cuộc sống của mình 
như vậy là rất mãn nguyện rồi, không đòi 
hỏi gì thêm. Chỉ mong tất cả thành viên 
trong gia đình mình, các đồng nghiệp và 
bạn bè gần xa sức khoẻ, bình an và hoan 
hỉ. 

Hoa Việt // https://baovephapluat.vn.- 
2020 (ngày 26 tháng 1) 

https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-
phap/nhan-to-dien-hinh/ngay-xuan-tro-

chuyen-voi-nu-pho-vien-truong-chuyen-
dau-voi-toi-pham-hinh-su-81786.html

https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/nhan-to-dien-hinh/ngay-xuan-tro-chuyen-voi-nu-pho-vien-truong-chuyen-dau-voi-toi-pham-hinh-su-81786.html
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/nhan-to-dien-hinh/ngay-xuan-tro-chuyen-voi-nu-pho-vien-truong-chuyen-dau-voi-toi-pham-hinh-su-81786.html
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/nhan-to-dien-hinh/ngay-xuan-tro-chuyen-voi-nu-pho-vien-truong-chuyen-dau-voi-toi-pham-hinh-su-81786.html
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/nhan-to-dien-hinh/ngay-xuan-tro-chuyen-voi-nu-pho-vien-truong-chuyen-dau-voi-toi-pham-hinh-su-81786.html
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NGƯỜI KẾT NỐI NHỮNG ƯỚC MƠ CHO TRẺ NGHÈO KHỐN KHÓ 

àm việc này, mình muốn nhân rộng 
lòng nhân ái trong cộng đồng để 
mọi người cùng bắt nhịp cầu đến 

với những người cần giúp đỡ góp phần cho 
cuộc sống tốt hơn. 

Thầy Dương Thy Phan - cựu giáo viên 
Trường Trung học phổ thông Đức Linh thuộc 
huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận được nhiều 
người biết đến với nhiều việc làm tràn đầy 
tình thân ái cho những trẻ em nghèo, trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi vùng 
sơn cước. 

Thầy Thy đang trao tiền của một số nhà hảo tâm cho 

gia đình nghèo khốn khó (Ảnh CTV) 

Thầy Thy sinh ra trong một gia đình nghèo 
khó, đông anh em, ở miền đất gió Lào cát 
trắng Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, cha mẹ 
quanh năm tất bật ngược xuôi, gánh tranh, 
gánh củi, cày thuê, cuốc mướn chạy ăn từng 
bữa. 

Tuổi thơ của thầy gắn với những bữa 
cơm hằng ngày chỉ toàn cơm độn khoai sắn, 
là dưa cà, mắm muối cho chắc bụng, quần 
áo phong phanh bất kể mùa đông hay hè. 
Thế nên, hè thì phơi lưng, phơi bụng, đông 
thì rét buốt tái tím thịt da. 

ừ nhỏ, cậu bé Thy đã thấm thía một điều, 
muốn thoát nghèo giữa nơi đất đai khô cằn 
sỏi đá, chỉ còn một con đường duy nhất là 
học.  

Học để kiếm con chữ, học để làm gương 
cho các em không được lười biếng. Và nhờ 
học, thầy Thy đã đỗ đại học sư phạm. 

Sau những năm đèn sách trên giảng 
đường, thầy đã chính thức bước lên bục 
giảng để mang ánh sáng tri thức cho bao thế 
hệ đàn em. 

Có lẽ, tuổi thơ cơ cực đã hun đúc nên tình 
thương, lòng trắc ẩn trước những học sinh 
nghèo, những hoàn cảnh khó khăn trong 
cuộc sống. 

Là giáo viên dạy Văn cũng là cộng tác 
viên của một số tờ báo trong và ngoài tỉnh, 
những bài viết của thầy thường xoay quanh 
những học sinh nghèo vượt khó, những 
hoàn cảnh gặp bất trắc, tai ương mà thầy 
trực tiếp gặp gỡ hàng ngày. 

Nhờ những bài viết ấy, hơn sáu trăm triệu 
đồng được bạn đọc khắp nơi giúp đỡ cho 
hơn 30 trường hợp được thầy giới thiệu.  

Bằng mối quan hệ của mình, thầy Thy đã 
vận động các nhà hảo tâm, các cựu học sinh 
của trường, trao học bổng cho 400 lượt học 
sinh trường Trung học phổ thông Đức Linh, 
Trung học phổ thông Hùng Vương với số 
tiền 200.000.000 đồng.  

Thầy đã giúp 20 học sinh có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn với số tiền 100.000.000 
đồng. Giúp 02 bé mổ tim với số tiền 
167.000.000 đồng. Giúp người nghèo xã 
Sùng Nhơn 21.500.000 đồng.  

Nhờ thầy Thy vận động, các Mạnh 
Thường Quân đã chung tay xây một căn nhà 
nhân ái 120.000.000 đồng, giúp 300 phần 
quà cho hộ nghèo xã Sùng Nhơn, Nghị Đức, 
Bắc Ruộng. 

Tổng số tiền nhân đạo thầy Thy huy động 
được là 1.276.800.0000 đồng. 

Một câu chuyện khác về tấm lòng của 
thầy Thy cũng gây được xúc động cho thầy 
và trò trong vùng. Nhìn những đứa trẻ dân 
tộc Cơ Ho chưa bao giờ được ăn bún bò 
Huế, chưa từng biết đến mùi vị của tô bún 
bò Huế ngon như thế nào, rồi ngày Tết về 

“L 
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nếu được manh áo mới sẽ vui biết bao 
nhiêu, thầy Thy nói:  

“Tự nhiên nghĩ đến mình, nhớ đến những 
ngày còn nhỏ nếu được ăn một tô bún bò 
Huế được mặc một chiếc áo mới sẽ sung 
sướng vô cùng”. 

Đem ý nghĩ này, trao đổi với Ban giám 
hiệu nhà trường, các thầy cô chủ nhiệm và 
được các thầy cô vui vẻ đón nhận. 

Được sự chung tay của một số nhà hảo 
tâm, tổng số tiền quyên góp được là 
8.600.000 đồng. Thế là, ngày 17/01/2020, 
54 học sinh người dân tộc Cờ Ho Trường 
Tiểu học Chu Văn An xã Mé Pu, huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận háo hức, hớn hở, vui 

mừng được ăn bún bò, uống sữa và nhận 
đồ mới trước khi về đón Tết Canh Tý.  

Trong câu chuyện với chúng tôi, thầy Thy 
cho biết: “Làm những việc này, mình muốn 
nhân rộng lòng nhân ái trong cộng đồng để 
mọi người cùng bắt nhịp cầu đến với những 
người cần giúp đỡ góp phần cho cuộc sống 
tốt đẹp hơn”.  

 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2020 (ngày 24 tháng 1) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-
24h/nguoi-ket-noi-nhung-uoc-mo-cho-tre-

ngheo-khon-kho-post206462.gd 

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

NÔNG DÂN LÀNG MAI PHÚ HỘI LO LẮNG VÌ VẮNG KHÁCH 

hững ngày cận Tết, nhiều chủ vườn ở 
làng mai truyền thống Phú Hội (Bình 
Thuận) khá lo lắng vì mai sắp nở 

nhưng lượng khách mua giảm. 

Những ngày cận Tết, các nhà vườn ở 
làng mai truyền thống Phú Hội thuộc xã Hàm 
Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận tất 
bật chăm sóc từng gốc mai với hy vọng bội 
thu trong mùa Tết. Một số nhà vườn đã có 
khách quen đến đặt mua mai gốc. Nông dân 
cho biết, thời tiết năm nay khá thuận lợi nên 
đa số các vườn mai Tết đều phát triển tốt, 
hoa đẹp, nhiều và sẽ nở đúng vào dịp đầu 
năm mới. Tuy nhiên, họ vẫn không khỏi lo 
lắng vì lượng khách đến mua giảm hẳn so 
với năm ngoái, trong khi Tết đã cận kề.  

“Năm nay trồng mai đạt, bông to nhưng 
người mua ít. Năm ngoái người mua nhiều 
do số lượng mai ít, mai bị sương muối”, ông 
Tô Văn Bẩm, người trồng mai ở thôn Đại 
Lộc, xã Hàm Hiệp cho biết. 

Nhà có 200 cây mai gốc nhưng thời điểm 
này, ông Bẩm mới bán được 20 cây. Mỗi gốc 
mai đẹp, hoa nhiều, có tuổi đời khoảng 10 
năm giá bán tại vườn chỉ 7 triệu đồng, giảm 
1 – 2 triệu so với Tết năm ngoái. Theo dự 
báo của nhà vườn, trong những ngày tới, giá 
mai tại vườn có thể giảm nữa để kích cầu 
khách hàng.  

Ông Nguyễn Hữu Dương, người trồng 
mai ở thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp cho biết, 
do mai ở các tỉnh Phú Yên, Bình Định và 
miền Tây đổ về Bình Thuận dịp Tết với số 
lượng lớn, giá lại rẻ hơn mai Phú Hội nên 
khách hàng còn lưỡng lự khi lựa chọn. 

Thời tiết năm nay thuận lợi nên đa số các vườn mai 
Tết đều phát triển tốt, hoa đẹp, nhiều (Ảnh minh họa: 
KT) 

“Năm nay nói do mai từ nhiều nơi tập 
trung về đây rất nhiều nên khách còn lưỡng 
lự, không biết mua, thuê hay họ chưa biết 
mua mai loại nào. Họ cũng chưa tính là 
chưng mai ở thời điểm nào nữa”, ông 
Dương cho hay. 

Hiện ở Phú Hội có 100 hộ trồng mai với 
tổng diện tích khoảng 50 hecta, giảm nhẹ so 
với trước đây. Mỗi vụ mai Tết, chủ một vườn 
từ 500 gốc trở lên có thể thu về từ 100 đến 
200 triệu đồng. Để giữ làng mai truyền thống 
của địa phương, xã Hàm Hiệp đã thành lập 

N 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/nguoi-ket-noi-nhung-uoc-mo-cho-tre-ngheo-khon-kho-post206462.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/nguoi-ket-noi-nhung-uoc-mo-cho-tre-ngheo-khon-kho-post206462.gd
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Hội cây cảnh và khuyến khích nông dân giữ 
nghề truyền thống.  

Ông Trần Ngọc Thành, cán bộ nông 
nghiệp xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận 
Bắc, Bình Thuận cho biết: “UBND xã cũng 
đã phối hợp với Hội Nông dân thành lập Hội 
cây cảnh, gồm 10 thành viên, khuyến khích 
nông dân trồng cây cảnh theo phong trào”. 

Những năm gần đây, ngoài trồng mai gốc 
truyền thống, nhiều hộ dân ở làng mai Phú 
Hội còn trồng mai trong chậu để khách hàng 
có nhiều sự lựa chọn hơn. Mai Phú Hội mọc 
tự nhiên trong rừng được nông dân đem về 

chăm sóc tại nhà, chống chịu với thời tiết khá 
tốt, có thân cao, hoa thơm tự nhiên, khi nở 5 
cánh xòe to và lâu rụng. Giá mai Phú Hội bán 
tại Bình Thuận nhỉnh hơn so với một số loại 
mai khác. Tuy nhiên, khách hàng sành chơi 
mai vẫn thích đầu tư một cây mai Phú Hội 
để chưng trong những ngày Tết nhờ vẻ đẹp 
và hương thơm đặc trưng./ 

Hoàng Anh // https://vov.vn.-2020 
(ngày 18 tháng 1) 

https://vov.vn/kinh-te/binh-thuan-nong-
dan-lang-mai-phu-hoi-lo-lang-vi-vang-

khach-1001818.vov 

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

TÌNH CẢNH GIAN NAN CỦA 4 CHA CON 

 cha con anh Nguyễn Minh Khang (ở tổ 
1, thôn 6, xã Nam Chính, huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận) đang trong tình 

cảnh rất gian nan. Vợ anh Khang là chị Lê 
Thị Hà qua đời sau khi sinh đứa con thứ 3 là 
cháu Trung Kiên. 

Khi đang mang thai tới tuần thứ 39, chị Hà 
bất ngờ bị sốt xuất huyết, phải điều trị tại 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình 
Thuận, sau đó chuyển vào Bệnh viện Từ Dũ 
TPHCM để sinh mổ.  

4 cha con anh Nguyễn Minh Khang (ở tổ 1, thôn 6, xã 
Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) đang 
trong tình cảnh rất gian nan 

Do ảnh hưởng sốt xuất huyết, chị được 
chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 
TPHCM để tiếp tục điều trị. Thế nhưng, do 
sốc, xuất huyết nhiều ở ổ bụng, suy đa cơ 
quan, rối loạn đông máu, mê sâu nên chị qua 
đời sau đó, khi mới 32 tuổi.   

Chị Hà mất, bỏ lại chồng và 3 con thơ, một 
cháu 12 tuổi, một cháu 6 tuổi, và cháu Trung 

Kiên mới 3 tháng tuổi. Cháu Trung Kiên sinh 
ra với thể trạng yếu, có biểu hiện viêm phổi, 
được bác sĩ chăm sóc đặc biệt trong lồng 
kính hơn một tháng mới xuất viện. 

Anh Khang không có nghề nghiệp ổn 
định, ai kêu gì làm nấy, khi thì phụ hồ, đốn 
cây, bốc vác, thu nhập chẳng bao nhiêu. Từ 
ngày vợ mất đến nay, anh Khang phải vừa 
nuôi 3 đứa con, vừa phải đầu tắt mặt tối làm 
thuê làm mướn, kiếm tiền cho 2 đứa lớn ăn 
học.  

Riêng cháu Trung Kiên mỗi tháng phải 
uống sữa theo chỉ định của bác sĩ và phải 
thường xuyên khám điều trị bệnh viêm phổi 
mạn tính ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, 
mỗi tháng cũng hết 3,5 triệu đồng. 4 cha con 
anh Khang đang rất cần sự giúp đỡ của 
những tấm lòng nhân ái. 

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

Phan Dương Thy // 
https://www.sggp.org.vn.- 2020 

 (ngày 6 tháng 1) 

https://www.sggp.org.vn/tinh-canh-gian-
nan-cua-4-cha-con-638961.html 

4 
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XUNG KÍCH GIẢI QUYẾT VIỆC KHÓ 
hời gian qua, bà con xã Phú Lạc (Tuy 
Phong, Bình Thuận) đi lại, sản xuất, 
vận chuyển nông sản thuận lợi hơn vì 

vừa được Tỉnh đoàn Bình Thuận phối hợp 
với cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh 
nghiệp, nhà hảo tâm khánh thành cây cầu 
dân sinh bắc qua sông Lòng Sông nối khu 
dân cư gần 1.500 hộ dân với cánh đồng rộng 
hơn 500ha; tổng kinh phí xây dựng hơn 1,6 
tỷ đồng do Tỉnh đoàn Bình Thuận phối hợp 
cùng các tổ chức, nhà hảo tâm vận động, 
quyên góp. Sau 5 tháng thi công, cây cầu 
hoàn thành có chiều dài 71m. Quá trình thực 
hiện, tuổi trẻ địa phương tích cực đóng góp 
ngày công lao động 

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bình Thuận xây dựng công 
trình thủy lợi giúp nhân dân. 

Đó là một trong số gần 300 công trình của 
tuổi trẻ Bình Thuận trong năm 2019, với tổng 
kinh phí hơn 5,6 tỷ đồng. Các công trình tập 
trung vào xây dựng cầu, cống, đường giao 
thông nông thôn mới, kênh, mương thủy lợi, 
phòng, chống thiên tai, thắp sáng đường 
quê, phục vụ sinh hoạt vui chơi giải trí cho 
thiếu nhi… Xung kích thực hiện các công 
trình, các tổ chức đoàn đã huy động hơn 
300.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia 
góp công, thiết kế, tư vấn, vận động kinh 
phí… 

Chị Lê Thị Bích Liên, Bí thư Tỉnh đoàn 
Bình Thuận, để xây dựng các công trình hiệu 
quả, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng, các tổ chức đoàn chủ động phối hợp 
chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa 
phương rà soát nắm vững nhu cầu thiết yếu 
của bà con cũng như những bức xúc, khó 
khăn của người dân. Trên cơ sở đó, tham 
mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương 

lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các lực 
lượng vận động, huy động nhiều nguồn lực. 
Tỉnh đoàn thường xuyên rút kinh nghiệm, 
phát hiện, xây dựng, nhân rộng nhiều mô 
hình hiệu quả, như: “Tuyến đường thanh 
niên tự quản về an ninh trật tự”; “Câu lạc bộ 
thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin”; 
“Tủ sách Bác Hồ với thiếu nhi”; “Nghìn việc 
tốt”; “Hành trình đến với địa chỉ đỏ”…   

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu dân sinh tại xã 

Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Duy, Phó bí thư 
Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh 
niên Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam (Bình 
Thuận), bên cạnh sự nêu gương của đội ngũ 
cán bộ, các đoàn cơ sở phối hợp với các 
ban, ngành tổ chức tốt các hoạt động hành 
quân về nguồn, giao lưu, tọa đàm, diễn đàn, 
trao đổi, qua đó giáo dục nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, 
xung kích vào việc khó, việc mới. 

Thông qua thực hiện các công trình đã 
khẳng định vị trí, vai trò xung kích của tổ 
chức đoàn, đoàn viên, thanh niên trong vận 
động, kết nối các nguồn lực tham gia giải 
quyết những vấn đề bức xúc, khó khăn của 
địa phương. Các phong trào tạo môi trường 
để tuổi trẻ trải nghiệm, cống hiến, trưởng 
thành, qua đó xuất hiện những đoàn viên ưu 
tú giới thiệu với các tổ chức đảng. Năm 
2019, các tổ chức đoàn đã kết nạp được hơn 
170.000 đoàn viên; giới thiệu hơn 2.300 
đoàn viên ưu tú với tổ chức đảng, kết nạp 
được 1.042 đảng viên mới. 

Duy Nguyễn // https://www.qdnd.vn.- 
2020 (ngày 4 tháng 1) 

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/xung-
kich-giai-quyet-viec-kho-606948

T 
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BÌNH THUẬN RA QUÂN XỬ LÝ NHIỀU TRƯỜNG HỢP 
VI PHẠM NỒNG CỒN 

rong ngày đầu ra quân theo Nghị định 
100, CSGT Phan Thiết đã chứng kiến 
nhiều thanh thiếu niên đi mô tô rú ga, 

lạng lách và bất hợp tác. 

Cùng với nhiều địa phương trong cả 
nước, tối hôm 10/1, Công an TP Phan Thiết 
(Bình Thuận) đã tổ chức ra quân tuần tra, xử 
lý vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ 
cồn theo Nghị định 100 của Chính phủ.  

CSGT đo nồng độ cồn đối với lái xe. 

Sau 2 giờ kiểm tra tại vòng xoay Tôn Đức 
Thắng, lực lượng CSGT Phan Thiết đã phát 
hiện và xử lý 15 trường hợp vi phạm về nồng 
độ cồn khi tham gia giao thông, tạm giữ 2 xe 
ô tô, 12 mô tô và 1 giấy phép lái xe. Trong 
đó trường hợp bị xử phạt nặng nhất lên đến 
12 triệu đồng.  Anh Nguyễn Phú Hòa - người 
tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn ở 
mức 0,25mg/ lít khí thở sau một hồi năn nỉ 
CSGT bỏ qua vì mới vi phạm lần đầu đã 
nghiêm túc chấp hành lỗi vi phạm và bắt taxi 
về nhà sau khi phương tiện bị tạm giữ. 

"Tôi tham gia tiệc của anh em trong nhà 
và có uống mấy lon bia. Tôi biết đã vi phạm 
và sau này phải tìm phương tiện giao thông 
khác khi uống rượu bia. Chắc chắn là là 
không tự điều khiển phương tiện khi đã uống 
rượu bia nữa", anh Hòa nói. 

Đa số các lái xe chấp hành tốt hiệu lệnh 
của CSGT và thực hiện các bước đo nồng 

độ cồn đúng cách theo chỉ dẫn của cảnh sát. 
Tuy nhiên, ghi nhận trong đêm qua vẫn còn 
không ít thanh thiếu niên đi xe mô tô sẵn 
sàng rú ga, nẹt pô, lạng lách giữa đường 
phố và tìm cách tẩu thoát khi bị CSGT ra 
hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.  

CSGT xử lý một thanh niên vi phạm trốn vào quán 
karaoke. 

Trung tá Vũ Mạnh Hà, Phó Đội trưởng Đội 
Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, thời 
gian qua, người tham gia giao thông trên địa 
bàn thành phố còn chủ quan, thường xuyên 
uống rượu bia và tự điều khiển phương tiện. 
Đây là hành vi vi phạm rất nguy hiểm, dễ xảy 
ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng: 
"Chúng tôi sẽ xử lý thật nghiêm các trường 
hợp vi phạm liên quan đến rượu bia và tiếp 
tục tuần tra, xử lý chuyên đề này thường 
xuyên trong thời gian tới. Qua đây chúng tôi 
mong người tham gia giao thông khi tham 
gia giao thông tuyệt đối không sử dụng rượu 
bia vì rất dễ gây tai nạn"./. 

 

Hoàng Anh // https://vov.vn.- 2020 
(ngày 11 tháng 1) 

https://vov.vn/xa-hoi/binh-thuan-ra-quan-
xu-ly-nhieu-truong-hop-vi-pham-nong-con-

999429.vov 
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ĐẨY NHANH LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ 

ỉnh Bình Thuận đang tập trung chỉ đạo 
quyết liệt, yêu cầu chủ phương tiện tàu 
cá có thân tàu dài từ 15m trở lên phải 

lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trong 
thời hạn quy định. 

 

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, việc triển 
khai thiết bị giám sát hành trình tàu cá là nhiệm 
vụ quan trọng, cấp bách, nhằm tăng cường 
hiệu quả trong công tác quản lý, ngăn chặn, 
chấm dứt tàu cá khai thác bất hợp pháp tại 
vùng biển nước ngoài, cũng như tàu giã cào 
bay vi phạm tuyến,góp  phần khắc phục thẻ 
vàng của Ủy ban Châu Âu (EC). 

Theo Nghị định 26 của Chính phủ, tất cả tàu 
thuyền dài từ 15m trở lên phải lắp đặt thiết bị 
giám sát hành trình. Đối với tàu cá có chiều dài 
lớn nhất từ 24m trở lên phải lắp trước ngày 
1/7/2019. 

Đối với tàu làm nghề giã cào, tàu cá đăng 
ký hoạt động tại vùng biển xa theo QĐ 
48/2010/QĐ-TTg hoàn thành trước ngày 
1/1/2020. Trong đó, riêng tàu cá làm nghề giã 
cào bay, câu, lặn hoạt động ở vùng biển xa 
phải hoàn thành trước ngày 31/10/2019. Các 
tàu khác phải lắp trước ngày 1/4/2020. 

Tại Bình Thuận, theo kế hoạch có 1.834 tàu 
cá thuộc đối tượng lắp thiết bị giám sát hành 
trình phải hoàn thành trước ngày 1/4/2020. 
Tuy nhiên, tính đến 31/12/2019, tỉnh này chỉ 
mới lắp được 600 tàu cá có chiều dài từ 15m 
trở lên, đạt khoảng 30% tổng số tàu cá thuộc 
đối tượng phải lắp đặt. Đối với tàu cá có chiều 
dài 24m trở lên gồm 33 chiếc, tỉnh đã hoàn 
thành lắp đặt. 

Ông Nguyễn Văn Chiến, PGĐ Sở NN-
PTNT Bình Thuận cho biết, triển khai Luật 
Thủy sản năm 2017, Chỉ thị 45/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã chỉ đạo triển 

khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu 
cá từ khá sớm. 

Cụ thể, tỉnh đã ban hành nhiều Chỉ thị, 
thông báo, kế hoạch hành động chống khai 
thác IUU. Giám đốc Sở NN-PTNT cũng ban 
hành quyết định thành lập Tổ công tác xúc tiến 
triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình 
tàu cá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Đồng thời khảo sát, tổ chức thử nghiệm, 
tham mưu quy định về lắp đặt, quản lý, sử 
dụng thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá 
khai thác vùng biển xa và các thuyền nghề giã 
đôi (giã cào bay) trên địa bàn. Cũng như tổ 
chức hội thảo, tuyên truyền cho ngư dân về kế 
hoạch triển khai hệ thống giám sát tàu cá, lộ 
trình thực hiện và quy định xử lý theo Nghị định 
42/2019/NĐ-CP. 

Tuy nhiên theo ông Chiến nhìn nhận, kết 
quả lắp đặt thiết bị giám sát trên tàu cá ngư 
dân còn chậm, chưa đạt yêu cầu về tiến độ. 
Nguyên nhân chủ yếu là do, việc triển khai của 
tỉnh chính thức từ tháng 10/2019 đến nay, sau 
khi Tổng cục Thủy sản công bố thiết bị giám 
sát đủ điều kiện lắp đặt theo Nghị định 
26/2019/NĐ-CP (trước đó, chỉ thực hiện lắp 
đặt thử nghiệm). 

Bên cạnh đó, đối với ngư dân việc gắn thiết 
bị phát sinh nhiều chi phí (chi phí mua máy, chi 
phí dịch vụ duy trì hoạt động của thiết bị) nên 
họ tìm cách trì hoãn việc lắp đặt. Nhất là thời 
điểm vụ cá Bắc hiện nay, phần lớn các tàu cá 
vùng khơi ít hoạt động do thời tiết xấu nên tâm 
lý ngư dân còn đợi đến thời hạn mới lắp đặt 
thiết bị. Một bộ phận ngư dân đánh bắt kém 
hiệu quả, nhiều tàu thua lỗ, không hoạt động 
nên khó khăn về kinh phí lắp đặt. 

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bình 
Thuận đang tập trung chỉ đạo quyết liệt việc 
lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo 
lộ trình của Chính phủ quy định. Theo đó, tỉnh 
giao Sở NN- PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố 
tăng cường kiểm tra, kiểm soát, yêu cầu chủ 
phương tiện tàu cá từ 15 m trở lên phải lắp đặt 
thiết bị giám sát hành trình trong thời hạn quy 
định. 

Đối với các trường hợp không chấp hành, 
Bộ đội Biên phòng kiểm tra không cho xuất 
bến đi khai thác; dừng thực hiện hỗ trợ theo 

T 
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Quyết định 48/TTg; xử lý nghiêm theo Nghị 
định 42/2019/NĐ-CP. 

Một chủ tàu cho biết, để lắp đặt thiết bị giám 
sát hành trình, ngư dân phải bỏ ra từ 30 – 50 
triệu đồng/tàu, chưa kể phí duy trì hoạt động 
hàng tháng của thiết bị. Do đó, nếu ngư dân 
có từ 2 tàu có chiều dài 15m trở lên, họ phải 
tốn gần 100 triệu đồng cho việc lắp đặt này. Vì 

vậy, ngư dân mong Nhà nước có chính sách 
hỗ trợ, nhằm giảm bớt khó khăn 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2020 
(ngày 7 tháng 1) 

https://nongnghiep.vn/day-nhanh-lap-dat-
thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-tau-ca-

post256061.html

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

TẬP TRUNG XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC VỤ ÁN THAM NHŨNG, 
TIÊU CỰC TỒN ĐỌNG 

ể phòng, chống tham nhũng (PCTN), 
tiêu cực hiệu quả, trong năm 2019, tỉnh 
Bình Thuận đã đẩy mạnh công tác 

thanh tra, kiểm tra; giám sát đội ngũ cán bộ 
trực tiếp quản lý và thực thi nhiệm vụ trong các 
lĩnh vực quản lý tài chính, đất đai, dự án, các 
lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng... Nhờ vậy, 
nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực phức 
tạp, tồn đọng kéo dài, những vụ án mà dư luận 
quan tâm được tập trung chỉ đạo giải quyết và 
xử lý dứt điểm.  

Ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh 
ủy Bình Thuận cho biết: Ngay từ đầu năm 
2019, công tác PCTN, tiêu cực ở tỉnh Bình 
Thuận được cấp ủy, tổ chức đảng và chính 
quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
triển khai khá tích cực, tạo được chuyển biến 
tiến bộ trên nhiều mặt. Thực hiện chủ trương 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, ngành 
đã tăng cường công tác tuyên truyền PCTN 
với nhiều hình thức, gắn với việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. Toàn tỉnh đã tổ chức trên 200 lớp 
tập huấn PCTN cho 28.000 lượt cán bộ, công 
chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân 
tham dự. 

Trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị đã 
tiến hành kê khai tài sản, thu nhập theo quy 
định. Bình Thuận cũng chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị thực hiện nghiêm túc Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ trong việc nhận quà và 
nộp lại quà tặng. Năm 2019, các cấp, ngành 
thụ lý, giải quyết 21 vụ/42 người có hành vi 
tham nhũng, tiêu cực (năm 2018 chuyển sang 
8 vụ); thiệt hại do hành vi tham nhũng, tiêu cực 
hơn 20 tỉ đồng; đã thu hồi hơn 7 tỉ đồng, đạt 
35%. Đến cuối tháng 12/2019, toàn tỉnh đã xử 
lý xong 4 vụ, tạm đình chỉ điều tra 1 vụ, đang 
tiếp tục xử lý 16 vụ. 

Theo ông Huỳnh Thanh Cảnh, để đẩy mạnh 
hiệu quả PCTN trong năm 2020, Tỉnh ủy Bình 
Thuận đã chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường 
công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong 
cán bộ, đảng viên, gắn với việc kiểm tra, giám 
sát đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý và thực thi 
nhiệm vụ trong các lĩnh vực quản lý tài chính, 
đất đai, dự án… dễ xảy ra tham nhũng; tiếp tục 
kiểm tra, giám sát công tác PCTN, lãng phí.  

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

Bên cạnh đó, tỉnh nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, địa phương trong PCTN; động 
viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia 
giám sát, phát hiện, tố giác hành vi tiêu cực 
tham nhũng; triển khai đồng bộ các biện pháp 
phòng ngừa tham nhũng: bảo đảm tính công 
khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan Nhà 
nước; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện 
tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai tài sản 
thu nhập đúng quy định; thực hiện chuyển đổi 
vị trí công tác, nhất là những vị trí nhạy cảm có 
khả năng xảy ra tham nhũng. 

Nguyễn Thanh / / 
http://thanhtra.com.vn.- 2020 

 (ngày 10 tháng 1) 

http://thanhtra.com.vn/tin-tuc-chong-tham-
nhung/trong-nuoc/tap-trung-xu-ly-dut-diem-

cac-vu-an-tham-nhung-tieu-cuc-ton-
dong_t114c1080n159046 

Đ 

https://nongnghiep.vn/day-nhanh-lap-dat-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-tau-ca-post256061.html
https://nongnghiep.vn/day-nhanh-lap-dat-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-tau-ca-post256061.html
https://nongnghiep.vn/day-nhanh-lap-dat-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-tau-ca-post256061.html
http://thanhtra.com.vn/tin-tuc-chong-tham-nhung/trong-nuoc/tap-trung-xu-ly-dut-diem-cac-vu-an-tham-nhung-tieu-cuc-ton-dong_t114c1080n159046
http://thanhtra.com.vn/tin-tuc-chong-tham-nhung/trong-nuoc/tap-trung-xu-ly-dut-diem-cac-vu-an-tham-nhung-tieu-cuc-ton-dong_t114c1080n159046
http://thanhtra.com.vn/tin-tuc-chong-tham-nhung/trong-nuoc/tap-trung-xu-ly-dut-diem-cac-vu-an-tham-nhung-tieu-cuc-ton-dong_t114c1080n159046
http://thanhtra.com.vn/tin-tuc-chong-tham-nhung/trong-nuoc/tap-trung-xu-ly-dut-diem-cac-vu-an-tham-nhung-tieu-cuc-ton-dong_t114c1080n159046
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IV. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

7 ĐẶC SẢN NGƯỜI DÂN PHAN THIẾT GỢI Ý 

ánh xèo tô, bánh mì chén hay bún 
bò rau răm là những món đặc sản 
nổi tiếng du khách nên thử. 

Bánh canh chả cá 

Bánh canh chả cá là một trong những đặc 
sản dân dã, sử dụng nguyên liệu cá tươi 
được đánh bắt từ vùng biển Bình Thuận. 
Món ăn có nước trong, ít váng mỡ, mang vị 
ngọt thanh được chiết xuất từ xương cá 
hầm. Một tô đầy đủ luôn có hai loại chả cá 
chiên và hấp, ngoài ra còn có ruốc cá, chả 
tai heo, giò heo, huyết. Bạn có thể tìm món 
này tại các khu chợ, hàng quán vỉa hè ở 
Phan Thiết với giá khoảng 15.000 – 35.000 
đồng một tô. Một số địa chỉ bán bánh canh 
chả cá được người địa phương gợi ý là bánh 
canh Xíu (đường Kim Đồng), bánh canh bà 
Lý (đường Trần Hưng Đạo), bánh canh cô 
Dung (ngã tư Võ Thị Sáu – Tôn Đức Thắng) 
và một số quán trên đường Thủ Khoa Huân, 
đường Tuyên Quang... 

Bánh căn 

Bánh căn Phan Thiết nổi tiếng bởi thức ăn 
kèm đa dạng và đậm đà hơn so với địa 
phương khác. Món ăn nóng hổi dùng kèm cá 
kho, xíu mại, trứng luộc, tóp mỡ cùng nước 
sốt cá kho hoặc sốt cà chua. Các loại rau gia 
vị cũng đa dạng không kém, gồm xoài xanh 
băm, khế chua, chuối chát, dưa leo, rau 
húng, xà lách… Một phần đầy đủ có giá từ 
35.000 đến 50.000 đồng. Một số địa chỉ nổi 
tiếng gồm quán 168 Thủ Khoa Huân, quán 
số 8 đường Hải Thượng Lãn Ông hoặc quán 
dưới chân cầu Dục Thanh. 

Bánh mì chén 

Không ăn cùng patê, chả, ruốc như nhiều 
nơi, bánh mì ở Phan Thiết thường kèm chả 
cá, chả tôm, xíu mại, thịt heo xá xíu và trứng 
luộc. Đặc biệt, phần nhân thường được 
phục vụ trong chén, chan ngập nước sốt 
nóng hổi để chấm bánh mì. Gia vị gồm nước 
tương, mắm ớt cay ngọt, thêm tóp mỡ, hành 
ngò, đồ chua. Với khoảng 10.000 – 15.000 
đồng, bạn có thể mua một phần đầy đủ tại 
nhiều xe bánh mì vỉa hè vào buổi sáng, hoặc 
buổi tối có các quán trên đường Nguyễn 
Huệ. 

B 
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Bún bò rau răm 

Đây là một món ăn sáng gia truyền hút 
khách địa phương lẫn khách du lịch. Tô bún 
bò có giá 30.000 đồng, không cầu kỳ như 
bún bò Huế, chỉ gồm bún trắng sợi nhỏ, vài 
miếng thịt bò, huyết, ớt bột và nước dùng 
chan xâm xấp. Tuy nhiên, sự đặc biệt của 
món bún này nằm ở hương vị lạ miệng do 
được phục vụ kèm rau răm có vị vừa thơm 
vừa the, ăn cùng bún bò nóng. Nước dùng 
có vị ngọt thanh, không ngấy dầu mỡ, được 
nấu chung từ xương heo, thịt bò. Địa chỉ 
tham khảo là quán ăn 65 năm nằm tại số 469 
đường Trần Hưng Đạo, chỉ bán buổi sáng 
6h – 10h. 

Bánh xèo tô 

Chiếc bánh xèo Phan Thiết chỉ to bằng 
bàn tay, thay vì cuốn với rau và hoặc bánh 
tráng như thông thường, người dân địa 
phương cho ngập cả chiếc bánh nóng hổi 
cùng các loại rau gia vị vào tô nước chấm. 
Nhân bánh gồm tôm, mực, một số nơi thêm 
cá, sò điệp hoặc tép biển ngoài thịt heo. 
Bánh xèo được bán nhiều vào buổi sáng ở 

các khu chợ. Vào chiều tối, đường Tuyên 
Quang ở trung tâm thành phố được mệnh 
danh là con đường bánh xèo, tập trung 
những quán lâu năm bán món này. Giá mỗi 
chiếc bánh khoảng 5.000 - 7.000 đồng, một 
suất ăn thường có 5 chiếc. 

Răng mực 

Đây là đặc sản trứ danh Phan Thiết. Từ 
bộ phận thường bị bỏ đi, răng mực được 
người địa phương chế biến thành nhiều món 
lạ miệng như nướng, hấp, xào lăn, chiên, sốt 
chua ngọt… phục vụ kèm đồ chua, rau răm, 
ớt xanh. Món ăn vặt này thường được bán 
buổi tối tại các quán nhậu hải sản dọc bờ kè 
sông Cà Ty, đường Nguyễn Tất Thành 
hướng ra biển Đồi Dương, khu ăn đêm 
đường Võ Thị Sáu. Một đĩa răng mực có giá 
10.000 – 15.000 đồng, ngoài ra các quán 
còn bán thêm chả mực, trứng mực 

Kem flan Mộng Cầm 

Ở Phan Thiết, người địa phương thường 
gọi kem flan thay vì bánh flan. Tiệm kem flan 
mở gần 40 năm bởi bà Mộng Cầm, người 
trong mộng của nhà thơ Hàn Mặc Tử, được 
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nhiều khách du lịch biết đến. Khác với hình 
thù bánh flan đại trà, phần bánh phục vụ 
khách nơi đây là một miếng tam giác to 
ngang lòng bàn tay được cắt từ tảng bánh 
tròn chia làm sáu. Chất kem flan mềm mịn, 
thơm ngậy và không quá ngọt, được đựng 
trên đĩa rưới nước caramen và đá ướp lạnh. 
Bạn có thể thưởng thức món này tại hai tiệm 
mang tên bà Mộng Cầm trên đường Trần 

Hưng Đạo, đều do các con của bà bán, giá 
khoảng 25.000 – 35.000 đồng. 

Tâm Linh // https://phunu.nld.com.vn.- 
2020 (ngày 9 tháng 1) 

https://phunu.nld.com.vn/mon-ngon/7-
dac-san-nguoi-dan-phan-thiet-goi-y-

20200106111525823.htm

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

BÌNH THUẬN ĐÓN TRÊN 6,4 TRIỆU LƯỢT KHÁCH 
TRONG NĂM 2019 

ừa qua, tại thành phố Phan Thiết, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình 
Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết và 

triển khai công tác văn hóa, thể thao và du 
lịch năm 2020. 

 

Theo Báo cáo, năm 2019, toàn Ngành 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu 
cho UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo tăng 
cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh 
vực văn hóa, thể thao và du lịch. Hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra 
sôi nổi, thiết thực phục vụ các ngày lễ, tết, 
ngày kỷ niệm của quê hương. Nhiều chương 
trình được tiếp tục duy trì và phát triển nhằm 
phục vụ nhu cầu rèn luyện về thể chất, 
hưởng thụ văn hóa tinh thần, giải trí đã thu 
hút đông đảo nhân dân tham gia. Hoạt động 
văn hóa văn nghệ tiếp tục hướng về cơ sở 
phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, 
vùng bãi ngang.  

Các giải thể thao cấp tỉnh được duy trì với 
quy mô tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, 

công tác xã hội hóa về thể dục thể thao có 
bước chuyển biến tiến bộ, phong trào phát 
triền mạnh và rộng khắp. Phong trào thể dục 
thể thao quần chúng tiếp tục duy trì và phát 
triển, thu hút nhiều người tham gia tập luyện. 
Duy trì tổ chức tốt các giải thể thao truyền 
thống và đăng cai tổ chức nhiều giải thể thao 
quốc gia, góp phần đưa việc xây dựng Trung 
tâm Du lịch - Thể thao quốc gia tại Bình 
Thuận dần đi vào hiện thực. 

Hoạt động du lịch diễn ra khá tốt, nhất là 
trong các dịp lễ, tết, lượng khách đến tỉnh ổn 
định. Tình hình vệ sinh môi trường, vệ sinh 
an toàn thực phẩm, an ninh trật tự tại các 
khu, tuyến, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh 
cơ bản được đảm bảo. Công tác cứu nạn, 
cứu hộ trên các bãi tắm dọc theo tuyến biển, 
các hồ bơi ở các resort được quan tâm chú 
ý, đảm bảo an toàn cho du khách. Đồng thời, 
chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch 
được các đơn vị kinh doanh du lịch quan 
tâm, chú trọng và ngày càng chuyên nghiệp 
hơn. Trong năm 2019, Bình Thuận ước đón 
trên 6,4 triệu lượt khách, tăng 11,39% so với 
2018, trong đó khách du lịch quốc tế khoảng 
775.000 lượt, tăng 14,69% so với năm 2018 
(chủ yếu đến từ Trung Quốc, Nga, Hàn 
Quốc, Đức, Thái Lan, Anh, Pháp, Malaysia, 
Mỹ); doanh thu ước đạt 15.110 tỷ đồng, tăng 
17,5% so năm 2018. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, 
ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã đề ra 
các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020. Đó 
là đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt 
động sự nghiệp của ngành nhằm phục vụ 
thiết thực nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh 

V 

https://phunu.nld.com.vn/mon-ngon/7-dac-san-nguoi-dan-phan-thiet-goi-y-20200106111525823.htm
https://phunu.nld.com.vn/mon-ngon/7-dac-san-nguoi-dan-phan-thiet-goi-y-20200106111525823.htm
https://phunu.nld.com.vn/mon-ngon/7-dac-san-nguoi-dan-phan-thiet-goi-y-20200106111525823.htm
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thần của nhân dân, Đặc biệt, tham mưu tỉnh 
tổ chức thành công sự kiện "Bình Thuận - 
Hội tụ xanh" lần 2/2020.  

Trong lĩnh vực thể thao, thực hiện có hiệu 
quả quy hoạch phát triển ngành thể dục thể 
thao tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm 
nhìn đến năm 2030, triển khai thực hiện 
chiến lược phát triển thể dục thể thao Bình 
Thuận đến năm 2020. Nâng cao thành tích 
thi đấu của các đội tuyển thể thao tại các giải 
đấu tầm quốc gia, khu vực và thế giới; đồng 
thời, đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp 
quốc gia, nhất là các giải thể thao biển.  

Về du lịch, tiếp tục thực hiện "Chương 
trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 
2013 - 2020 và chiến lược phát triển du lịch 
Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030. Cùng với đó, triển khai trình Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu du 
lịch quốc gia Mũi Né, trình UBND tỉnh công 
nhận Khu du lịch Phú Quý đến năm 2030 và 
kế hoạch hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 
xây dựng Bình Thuận thành Trung tâm Du 
lịch - Thể thao biển mang tầm quốc gia, giai 
đoạn 2016 - 2020. 

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận của 
các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và 
địa phương với các nội dung như: Những 
kết quả đã đạt được và kinh nghiệm trong 
triển khai Đề án xây dựng Bình Thuận thành 
trung tâm Du lịch - Thể thao biển mang tầm 
quốc gia; Công tác bảo tồn, phát huy di tích 
văn hóa, di tích cách mạng nhằm phục vụ 
phát triển du lịch tỉnh; Giải pháp nhằm hạn 
chế tai nạn đuối nước tại các hồ bơi và bãi 
tắm trên địa bàn thành phố Phan Thiết; Giải 
pháp triển khai đề án xây dựng Cổng Thông 

tin điện tử du lịch thông minh và tham mưu 
xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2020. 

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch cũng đã phát động phong trào thi đua 
yêu nước năm 2020 với chủ đề "Kỷ cương - 
Liêm chính - Hành động - Trách nhiệm - 
Sáng tạo - Hiệu quả". Theo đó, phong trào 
thi đua hướng đến mục tiêu làm sâu sắc hơn 
nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động toàn ngành 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ý nghĩa và 
vai trò của thi đua yêu nước; quyết tâm cùng 
nhau siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao 
trách nhiệm cá nhân, xây dựng nền công vụ 
tận tụy, quyết loại trừ tham ô, nhũng nhiễu 
trong thi hành công vụ. Phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí và 
hành động, nổ lực phấn đấu thi đua hoàn 
thành thắng lợi toàn diện, các nhiệm vụ, chỉ 
tiêu kế hoạch công tác năm 2020, góp phần 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
nhà. 

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của ngành 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh 
Bình Thuận và Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy 
khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong 
thực hiện công tác ngành năm 2019. 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2020 
(ngày 20 tháng 1) 

http://toquoc.vn/binh-thuan-don-tren-64-
trieu-luot-khach-trong-nam-2019-

20200120142706375.htm

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

ĐÔNG ĐẢO DU KHÁCH ĐẾN BÌNH THUẬN ĐÓN XUÂN CANH TÝ 

rong những ngày đầu năm mới Canh Tý, 
lượng khách du lịch các nơi đổ về Phan 
Thiết tăng không ngừng. Hầu hết các 

resort, khách sạn, nhà nghỉ đều được đặt gần 
kín phòng, nhất là từ mùng 2 tết trở đi. Theo 
thống kê sơ bộ, có trên 110.000 lượt khách 
đến Bình Thuận trong dịp này, trong đó có 
37.000 lượt khách quốc tế đến từ Nga, Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật, Malaysia, 
Đức, Pháp... 

Ngay sáng mùng 2 tết (26/1) hầu hết các 
bãi biển ở thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi 
(Bình Thuận) đều đông du khách. Bên cạnh 
tiếp tục là điểm đến được khách chọn lựa du 
xuân, Phan Thiết đón lượng khách tăng đột 
biến còn do thời tiết những ngày đầu năm mới 
ấm áp, đem đến cảm giác thật dễ chịu cho con 
người. Khách tập trung nghỉ ngơi và vui chơi 
tại các khách sạn, resort cao cấp ở Phan Thiết, 
trong đó đông nhất là khu du lịch Hàm Tiến - 

T 
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Mũi Né và trung tâm thành phố. Ngoài ra, du 
khách còn tập trung ở các khu vực biển đẹp 
như Đồi Dương, Đá Ông Địa, Hòn Rơm, Tiến 
Thành. La Gi… bình quân mỗi ngày đón gần 
15.000 lượt. Còn tại một số điểm tham quan 
tâm linh như chùa núi Tà Cú, dinh Thầy Thím, 
chùa Phật Quang, chùa Ông, Thanh Minh Tự 
những ngày tết luôn có đông người dân địa 
phương và du khách đến viếng, mỗi nơi đón 
khoảng 5.000 lượt khách mỗi ngày.   

 

 

Vào những ngày giáp tết, chúng tôi đã thử 
đặt phòng nghỉ tại các khách sạn, resort cao 
cấp ở khu vực Hàm Tiến - Mũi Né và Tiến 
Thành cho các đêm nghỉ kể từ mùng 2 tết, hầu 
hết đều có cùng câu trả lời “hết phòng”. Một số 
resort nổi tiếng như The Cliff, Làng Tre, Sài 
Gòn - Mũi Né, Sea Horse, Sunny Beach đã đạt 
công suất phòng trên 90% trong dịp tết Canh 
Tý. Tương tự, các khách sạn ở trung tâm 
thành phố Phan Thiết cũng phấn khởi cho biết 
tết năm nay công suất phòng đã đạt xấp xỉ 
85% cho các ngày mùng 2 đến mùng 6 tết. 

Để phục vụ nhu cầu “du xuân, đón tết” của 
du khách, các resort tại Hàm Tiến, Mũi Né và 
Tiến Thành tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn 
chào Xuân Canh Tý như hội chợ tết, múa lân 
xông đất đầu năm vào sáng mùng 1, cho chữ 
thư pháp, tiệc buffet với nhiều món ăn truyền 
thống tết Việt, chương trình khuyến mãi, Gala 

“Mừng Xuân 2020” với các cuộc thi hát và ẩm 
thực, tổ chức các game show vui tết, các tour 
du xuân phố biển tự chọn. Bên cạnh đó, dịp 
đầu xuân mới, trên địa bàn Bình Thuận còn 
rộn ràng với rất nhiều hoạt động văn hóa, thể 
thao thú vị, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của 
đông đảo du khách như: đua thuyền truyền 
thống trên sông Cà Ty trưa mùng 2, thi chạy 
vượt đồi cát Mũi Né sáng mùng 4, leo núi Tà 
Cú sáng mùng 7, giải lướt ván buồm quốc tế 
Mũi Né tại Jibe’ Beach, biểu diễn nghệ thuật 
dân gian Chăm tại tháp Pô Sah Inư, Trung tâm 
Trưng bày Văn hóa Chăm. 

 

 

Với những hoạt động sôi nổi và lượng 
khách đông về du xuân Phan Thiết - Bình 
Thuận trong những ngày tết cổ truyền, du lịch 
Bình Thuận hy vọng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra 
trong năm 2020, đón 7 triệu lượt khách, trong 
đó có 775.000 lượt khách du lịch quốc tế, 
doanh thu đạt 15.110 tỷ đồng. 

 
Nguyên Vũ // 

https://dulich.petrotimes.vn.- 2020 
 (ngày 28 tháng 1) 

https://dulich.petrotimes.vn/dong-dao-du-
khach-den-binh-thuan-don-xuan-canh-ty-

562457.html
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DU LỊCH BÌNH THUẬN ĐẲNG CẤP VÀ HẤP DẪN 

ùng với việc đạt chỉ tiêu đón trên 6,4 
triệu lượt khách (khách quốc tế đạt 
775.000 lượt), tổng thu từ khách du 

lịch là 15.110 tỷ đồng, du lịch Bình Thuận 
trong năm 2019 còn tạo ra nhiều dấu ấn với 
những sự kiện quy mô quốc gia được tổ 
chức, có thêm nhiều sản phẩm độc đáo, các 
loại hình kinh doanh du lịch mới và tính hiệu 
quả, chuyên nghiệp trong quảng bá xúc tiến 
hình ảnh điểm đến. 

 

Du lịch biển đẳng cấp  

Dấu ấn đậm nét nhất chính là Hội nghị 
Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2019 
diễn ra vào ngày 22/9 với sự tham dự của 
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng 
Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, 
lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, Tổng 
cục Du lịch, các cơ quan ngoại giao, các tổ 
chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và 
ngoài nước. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng 
Trương Hòa Bình khẳng định, “Bình Thuận 
có đủ cơ hội và điều kiện để phát triển du lịch 
xanh, sạch, bền vững hướng đến một 
thương hiệu du lịch đẳng cấp, góp phần cho 
ngành du lịch thực sự là động lực phát triển 
của tỉnh”. 

Một trong những điểm hấp dẫn để doanh 
nghiệp trong và ngoài nước thực hiện đầu tư 
kinh doanh du lịch thuận lợi và thành công 
tại Bình Thuận là khâu đột phá về hạ tầng 
giao thông đối ngoại như cao tốc Dầu Giây - 
Phan Thiết - Nha Trang đang triển khai, 
Cảng quốc tế Vĩnh Tân đã đi vào hoạt động, 
dự án sân bay Phan Thiết có nhiều tiến triển 
thuận lợi, các tuyến giao thông liên tỉnh, liên 
vùng tạo hành lang Đông - Tây kết nối Bình 

Thuận với các khu vực kinh tế Đông Nam 
bộ, Tây NgNam Trung bộ đang hoàn thiện. 
Đây là cơ sở để triển khai có hiệu quả Quyết 
định số l772/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. 

Tiếp tục giữ vững và khẳng định thương 
hiệu đã có, trong năm 2019 du lịch Bình 
Thuận còn tập trung đa dạng hóa và nâng 
cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch. 
Nhiều khu, điểm tham quan độc đáo trên địa 
bàn tỉnh được xây mới hoặc bổ sung thêm 
các loại hình phục vụ khách du lịch như công 
viên hoang dã Safari, du lịch cộng đồng 
tham quan vườn thanh long Hàm Thuận 
Nam, vườn nho Tuy Phong, mô hình nông 
nghiệp công nghệ cao, du lịch giải trí cao 
cấp, du lịch trải nghiệm biển đảo Bình 
Thuận. Đồng thời, lợi thế du lịch nghỉ dưỡng 
biển tiếp tục phát triển theo hướng đẳng cấp, 
xanh và phong phú sản phẩm gắn với các 
loại hình du lịch - thể thao biển tương xứng 
với một trung tâm du lịch - thể thao biển 
mang tầm quốc gia, một điểm đến hấp dẫn 
mời gọi khách du lịch khắp nơi. 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Phó Tổng 
cục trưởng TCDL Hà Văn Siêu, Giám đốc Sở 
VHTTDL Bình Thuận Ngô Minh Chính (bìa trái) chụp 
ảnh tại gian hàng Du lịch Bình Thuận 

Điểm đến hấp dẫn  

Bên cạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, 
phát triển thêm các loại hình du lịch mới, có 
thêm nhiều sản phẩm và tour tuyến du lịch 
mới lạ, Bình Thuận còn tạo thêm nhiều nét 

C 
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hấp dẫn thu hút du khách đến tham quan và 
trải nghiệm thông qua việc nâng cao tính 
chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác 
thông tin, quảng bá xúc tiến điểm đến. Hình 
ảnh Bình Thuận an toàn, thân thiện và chất 
lượng đã liên tục xuất hiện tại các hội chợ 
du lịch trong nước và quốc tế như Hội chợ 
Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM tại Hà Nội 
và Cần Thơ, Ngày hội Du lịch Tp. HCM, Hội 
nghị phát triển du lịch miền Trung - Tây 
Nguyên tại Huế, các sự kiện du lịch quốc tế 
tại Anh, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản. Cùng với 
đó, du lịch Bình Thuận còn thường xuyên 
được giới thiệu, quảng bá trên các kênh 
truyền thông trong nước và quốc tế cũng 
như các trang mạng nổi tiếng chuyên về du 
lịch. 

Để tăng cường công tác quảng bá điểm 
đến trong thời gian tới, Bình Thuận đang 
khởi động sự kiện “Bình Thuận - Hội tụ xanh” 
lần thứ 2/2020 hướng đến chào mừng kỷ 
niệm 45 năm ngày giải phóng quê hương 
Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2020) và 25 
năm Ngày Du lịch Bình Thuận 24/10. Sự 
kiện sẽ diễn ra liên tục từ ngày 18 - 21/4 tại 
Tp. Phan Thiết với các hoạt động chính như 
Chương trình nghệ thuật, Không gian Ẩm 
thực - Đặc sản Bình Thuận, Lễ hội đường 
phố tái hiện các lễ hội dân gian địa phương, 
Giải Bóng ném bãi biển toàn quốc, Giải Đua 
thuyền truyền thống quốc tế mở rộng, Giải 
Việt dã Chạy vì sức khoẻ cộng đồng, biểu 
diễn bay khinh khí cầu, bắn pháo hoa và 
nhất là hội nghị chuyên đề về mô hình quản 
lý và phát triển bền vững khu du lịch quốc 
gia… 

Một tin vui nữa đến với du lịch Bình Thuận 
vào những ngày cuối cùng của năm 2019, 

cùng với 9 đô thị du lịch khác của cả nước, 
Mũi Né - Phan Thiết được trang thông tin 
điện tử du lịch Theculturetrip (Anh) bình 
chọn là 10 đô thị đẹp nhất Việt Nam với lời 
giới thiệu: “Mũi Né có thể làm thỏa mãn cả 
những tay lướt sóng cừ khôi với những làn 
gió mang theo con sóng mạnh mẽ ngày đêm 
vỗ bờ. Nếu đã thấm mệt với những trò chơi 
vận động trên biển, du khách có thể tìm đến 
những ụ cát vàng luôn biến hóa hình dạng 
khôn lường khiến những ai đam mê nhiếp 
ảnh không khỏi nức lòng. Đến với Mũi Né, 
du khách còn được lãng du cùng nét đẹp 
Chăm, thả mình theo những tà áo thướt tha 
và cùng hòa nhịp với những chàng trai, cô 
gái Chăm yêu kiều, duyên dáng. Dù mật độ 
du khách đến đây ngày một tăng nhưng 
“thiên đường biển” vẫn mang đến bầu không 
khí thoải mái, dễ chịu của một vùng đất hài 
hòa từ con người đến cảnh vật”. 

Bước vào năm mới 2020, với tâm thế và 
khát vọng, sự đồng sức, đồng lòng của 
chính quyền và nhân dân Bình Thuận, 
ngành Du lịch sẽ tiếp tục đạt được những 
thành công mới với chỉ tiêu đón 7 triệu lượt 
khách (khách quốc tế 850.000 lượt), tổng 
thu từ du lịch đạt 18.300 tỷ đồng, đảm bảo 
thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 09-
NQ/TU của Tỉnh ủy Bình Thuận về phát triển 
du lịch Bình Thuận đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030. 

Ngô Minh Chính // 
http://baodulich.net.vn.- 2020 

 (ngày 19 tháng 1) 

http://baodulich.net.vn/Du-lich-Binh-
Thuan-dang-cap-va-hap-dan-03-21813.html

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

HƠN 6 TRIỆU LƯỢT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VỚI BÌNH THUẬN 
TRONG NĂM 2019 

ăm 2019, tổng lượng khách đến 
tham quan, nghỉ dưỡng tại Bình 
Thuận ước tính đạt 6.407.000 lượt, 
tăng 11,39% so với năm ngoái. 

Theo báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao 
và Du lịch, hiện toàn tỉnh có 557 cơ sở lưu 
trú đang hoạt động kinh doanh với tổng số 

phòng là 16.496 phòng. Đã xếp hạng 89 cơ 
sở lưu trú với 5.975 phòng; trong đó, đạt tiêu 
chuẩn 5 sao 03 cơ sở với 357 phòng, đạt 
tiêu chuẩn 4 sao có 27 cơ sở với 3.020 
phòng, 3 sao có 16 cơ sở với 1.210 phòng, 
2 sao có 19 cơ sở với 810 phòng, 1 sao có 

N 
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24 cơ sở với 586 phòng. Ngoài ra, còn có 
557 căn hộ và 315 biệt thự. 

Du khách thích thú với mô tô vượt địa hình mạo hiểm 
tại Bàu Trắng 

Đảo Phú Quý hoang sơ và đầy quến rũ 

ên cạnh đó, toàn tỉnh có 56 đơn vị hoạt 
động kinh doanh lữ hành; trong đó, có 08 
doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, 
23 doanh nghiệp lữ hành nội địa và 25 chi 
nhánh văn phòng đại diện, văn phòng du 
lịch. Các loại hình dịch vụ phục vụ khách du 
lịch như: vận chuyển, ăn uống, mua sắm, 
spa, thể thao trên biển… tiếp tục có chuyển 
biến về chất lượng phục vụ, đáp ứng được 
yêu cầu khách du lịch quốc tế và trong 
nước.  

Kết quả đạt được trong năm 2019, tổng 
lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng 
ước đạt 6.407.000 lượt, tăng 11,39% (đạt 
100,11% kế hoạch năm); trong đó, khách 
quốc tế là 775.000 lượt, tăng 14,69% (đạt 
100,26% kế hoạch năm), khách nội địa là 
5.632.000 lượt, tăng 10,9% so với năm 2018 
(đạt 100,09% kế hoạch năm). Doanh thu từ 
khách du lịch 15.110 tỷ đồng, tăng 17,5% so 
với năm 2018 (đạt 100,07% kế hoạch năm). 

Đình Thu // http://sao.baophapluat.vn.- 
2020 (ngày 12 tháng 1) 

http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-
tiet/hon-6-trieu-luot-khach-du-lich-den-voi-

binh-thuan-trong-nam-2019-6838/

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

KHỞI ĐỘNG GIẢI LƯỚT VÁN BUỒM QUỐC TẾ MŨI NÉ 
MỞ RỘNG 2020 

iải Lướt ván buồm quốc tế Mũi Né 
mở rộng (Windsurf Muine Fun Cup) 
lần thứ 21 - năm 2020 sẽ diễn ra từ 

ngày 7 - 8/2 tại bãi biển thuộc Câu lạc bộ 
Jibe' Beach (90 Nguyễn Đình Chiểu, 
TP.Phan Thiết, Bình Thuận). 

 

Đây là giải quốc tế thường niên tổ chức 
vào đầu năm mới, thu hút rất đông khán giả 
địa phương và du khách quốc tế đến theo 
dõi và cổ vũ. Với quy mô quốc tế mở rộng, 
giải Lướt ván buồm Mũi Né hướng đến đối 
tượng thi đấu là các vận động viên nam, nữ 
(chuyên nghiệp và nghiệp dư) trong nước và 
quốc tế đam mê bộ môn thể thao biển đầy 
tốc độ và cảm xúc - lướt ván buồm. 

Với thể lệ thi đấu theo Luật thi đấu của 
Hiệp hội Lướt ván buồm thế giới, các vận 
động viên tham gia sẽ tranh tài theo đường 
đua hình chữ W cự ly 3.200 mét (xuôi hướng 
gió) dành cho chuyên nghiệp và đường đua 
số 8 quay vòng cự ly 3.200 mét dành cho 
nghiệp dư nam, nữ. Các vận động viên sẽ 
được bốc thăm chia nhóm tranh tài, chọn vị 
trí đứng đầu vào vòng tiếp theo để tiếp tục 

G 
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thi đấu chọn ra nhà vô định cho mỗi nội 
dung. 

Giải là cơ hội để quảng bá tiềm năng, thế 
mạnh du lịch - thể thao biển Bình Thuận nói 
riêng, Việt Nam nói chung đến du khách 
khắp nơi. 

Theo ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó giám 
đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng 
đến một trung tâm du lịch - thể thao biển 
mang tầm quốc gia, Bình Thuận sẽ nâng tầm 
quy mô giải lướt ván buồm quốc tế Mũi Né 

mở rộng năm 2020 và chuẩn bị tốt nhất mọi 
điều kiện để tổ chức thành công giải lướt ván 
diều quốc tế trong thời gian tới.  

 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2020 
(ngày 22 tháng 1) 

http://toquoc.vn/khoi-dong-giai-luot-van-
buom-quoc-te-mui-ne-mo-rong-2020-

20200122094918593.htm 

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

KIỂM SOÁT CHẶT DU KHÁCH CÓ NGUY CƠ NHIỄM 
VIRUS CORONA 

rong hơn 16.000 người nước ngoài 
đăng ký tạm trú tại Bình Thuận, người 
Trung Quốc có hơn 2.000 người. 

Một góc làng chài Mũi Né. 

Trước đó, ngày 24-1, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Sở Y 
tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch 
bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Đặc biệt đối 
với các hành khách nhập cảnh tại các cửa 
khẩu đường bộ, đường sắt, đường hàng 
không, nếu phát hiện các trường hợp nghi 
ngờ mắc bệnh thì tổ chức cách ly, quản lý 

kịp thời; có phương án đáp ứng hiệu quả, 
phù hợp với tình hình dịch bệnh phát sinh. 
Địa phương phải đảm bảo cung cấp đủ 
thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, kinh 
phí cho hoạt động phòng chống dịch trên địa 
bàn tỉnh. 

Tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu các sở 
VH-TT&DL; TT&TT; LĐTB&XH cùng các địa 
phương phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế cung 
cấp thông tin và khuyến cáo người dân 
không nên đến các khu vực có dịch khi 
không cần thiết. 

Được biết Bình Thuận là tỉnh thu hút khá 
đông khách Trung Quốc đến du lịch dịp tết 
Nguyên đán Canh Tý và nhiều lao động 
Trung Quốc làm việc tại đây. Nguồn tin của 
PLO cho biết, đến ngày 26-1 trong số hơn 
16 ngàn du khách đăng ký tạm trú tại Bình 
Thuận có khoảng hơn 2.000 người Trung 
Quốc.  

 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 26 tháng 1) 

https://plo.vn/thoi-su/kiem-soat-chat-du-
khach-co-nguy-co-nhiem-virus-corona-

885606.html 

 
 
 
 
 

T 
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PHAN THIẾT - ĐIỂM ĐẾN DU XUÂN HÚT KHÁCH DU LỊCH 

u lịch Bình Thuận tiếp tục khởi sắc 
trong những ngày đầu năm mới Canh 
Tý 2020 khi nhiều du khách vẫn chọn 

thành phố Phan Thiết là điểm đến du Xuân. 

Nhiều du khách vẫn chọn thành phố Phan Thiết là 
điểm đến du Xuân. Ảnh: TTXVN 

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm 
Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận, những 
ngày đầu năm mới Canh Tý, lượng khách 
các nơi đổ về Phan Thiết tăng nhanh. Hầu 
hết các resort, khách sạn, nhà nghỉ đều đã 
kín phòng.  

Cũng theo thống kê dịp Tết Nguyên đán 
Canh Tý có trên 110.000 lượt khách đến 
Bình Thuận tham quan nghỉ dưỡng; trong đó 
khoảng 37.000 lượt khách quốc tế đến từ 
Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan... 

Du khách lựa chọn Phan Thiết là do 
những ngày đầu năm mới, khí hậu ở đây ấm 
áp, dễ chịu. Khách tập trung nghỉ ngơi và vui 
chơi tại các khách sạn, resort cao cấp ở 
Phan Thiết, trong đó đông nhất là Khu du lịch 
Hàm Tiến - Mũi Né và trung tâm thành phố.  

Ngoài ra, du khách còn tập trung ở các 
khu vực biển đẹp như Đồi Dương, Đá Ông 
Địa, Hòn Rơm…  

Tại một số điểm tham quan tâm linh như 
chùa núi Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam), 
dinh Thầy Thím (thị xã La Gi), chùa Phật 
Quang (thành phố Phan Thiết)… những 

ngày Tết luôn có đông người dân địa 
phương và du khách đến vãn cảnh, cầu 
may.  
Dự đoán du khách sẽ tăng cao dịp này, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã 
chỉ đạo Ban quản lý các khu du lịch trên địa 
bàn tăng cường kiểm tra cơ sở kinh doanh 
việc chấp hành quy định về giá, thực hiện 
niêm yết và bán đúng giá niêm yết, vệ sinh 
môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, an 
ninh trật tự… 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình 
Thuận cũng ban hành văn bản triển khai các 
biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV).  
Theo đó, các cơ sở kinh doanh lưu trú và 
dịch vụ du lịch phải thường xuyên cập nhật 
thông tin của cơ quan chức năng hướng dẫn 
phòng, chống dịch bệnh liên quan đến khách 
du lịch. 

Đặc biệt là tuân thủ quy định của chính 
quyền địa phương, cơ quan y tế dự phòng 
và sớm có phương án phòng chống, cách ly, 
xử lý cụ thể nếu có trường hợp phát sinh lây 
nhiễm dịch bệnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn 
về sức khỏe của khách du lịch, người lao 
động tại cơ sở kinh doanh dịch vụ.  

Các cơ sở nắm chắc lượng du khách 
đang lưu trú tại đơn vị, đặc biệt là du khách 
đến từ những quốc gia, vùng lãnh thổ có 
bệnh nhân nhiễm chủng mới virus Corona.  
Trường hợp phát hiện du khách có các triệu 
chứng liên quan đến virus này cần báo ngay 
cho cơ quan y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ 
xử lý theo quy định nhằm hạn chế lây 
nhiễm./.  

 

Nguyễn Thanh // https://bnews.vn.- 
2020 (ngày 30 tháng 1) 

https://bnews.vn/phan-thiet-diem-den-du-
xuan-hut-khach-du-lich/146137.html
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PHAN THIẾT: "ĐẾN HẸN LẠI LÊN" RỰC RỠ SẮC VÀNG KEO LÁ TRÀM  

ỗi năm, khi đất trời chớm xuân ấm 
áp thì thành phố biển Phan Thiết 
(Bình Thuận) lại chợt bừng lên sắc 

vàng rực rỡ của rừng keo lá tràm dọc tuyến 
đường Võ Nguyên Giáp (706B) và Hòa 
Thắng - Hòa Phú, thu hút rất đông du khách 
từ khắp nơi về “sống ảo”.     

 

Là loại cây chịu hạn nên keo lá tràm rất 
thích hợp với thời tiết khắc nghiệt “nắng 
nhiều, mưa ít” của Bình Thuận. Đặc biệt, cứ 
vào độ cuối năm, khi mùa xuân đang ngấp 
nghé đâu đó là keo lá tràm vào mùa ra hoa. 
Những chùm hoa vàng hình đuôi sóc của 
keo lá tràm thi nhau đua sắc trong nắng vàng 
ươm Phan Thiết dọc các tuyến đường “du 
lịch” 706B và Hòa Thắng - Hoà Phú đã níu 
chân cả người dân và khách du lịch khi bất 
chợt đi ngang. 

Du khách thích thú khi được chiêm ngưỡng sắc vàng 
rực rỡ của rừng keo lá tràm 

Thời gian qua, mỗi ngày đều có hàng trăm 
lượt khách đến tham quan, chiêm ngưỡng 
và chụp ảnh “tự sướng” cùng rừng keo lá 
tràm vàng rực ngút mắt. Theo đặc điểm sinh 
trưởng, keo lá tràm vẫn sẽ tiếp tục nở hoa 
cho đến hết tháng đầu tiên của năm 2020. 
Thời điểm này cũng là dịp Tết cổ truyền 
Canh Tý, hình ảnh rừng keo lá tràm vàng rực 
giữa nắng xuân phố biển chắc chắn sẽ là 
điểm “check-in” của nhiều du khách gần, xa 
khi “vui xuân, đón tết” tại thành phố Phan 
Thiết. 

Nguyên Vũ // 
https://dulich.petrotimes.vn.- 2020 

 (ngày 4 tháng 1) 

https://dulich.petrotimes.vn/phan-thiet-
den-hen-lai-len-ruc-ro-sac-vang-keo-la-

tram-560311.html 

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

 PHONG CẢNH BÌNH THUẬN MÊ HOẶC TỪ KÊNH 
TRUYỀN HÌNH ÚC  

heo kế hoạch được UBND tỉnh Bình 
Thuận phê duyệt, đạo diễn và quay 
phim Kênh truyền hình Measure, Úc 

sẽ ghi hình tại nhiều thắng cảnh thuộc TP 
Phan Thiết, cũng như hoạt động sản xuất, 
cuộc sống sinh hoạt ở một số làng chài,.. 

Theo đề nghị của Cục Hợp tác Quốc tế - 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh 
Bình Thuận vừa có văn bản chấp thuận cho 
phép đoàn phóng viên thuộc Kênh truyền 
hình Measure, Úc vào thực hiện phóng sự 
và quay phim giới thiệu cảnh đẹp của tỉnh 
Bình Thuận. 

Suối Tiên (Phan Thiết, Bình Thuận).  

Theo lịch trình, đoàn làm phim sẽ tác 
nghiệp tại Bình Thuận từ ngày 15-19/1. Nội 
dung ghi hình, giới thiệu làng chài và đồi cát 
Mũi Né, bãi đá Ông Địa, suối Hồng (suối 

M 

T 
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Tiên),.. là những thắng cảnh nổi tiếng, cũng 
là những điểm đến đang “hót” của tỉnh Bình 
Thuận. 

Đồi Cát Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận). 

Đoàn làm phim cũng sẽ quay cảnh hoạt 
động sản xuất,  cảnh sinh hoạt đời thường 
của nhân viên nhà máy, quang cảnh tại nhà 

máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 6, xã Vĩnh Hảo, 
huyện Tuy Phong, một khu vực bán sơn địa 
ven biển, khá đặc trưng về địa hình, cảnh 
quan, khí hậu, cũng là nơi có tiềm năng phát 
triển năng lượng tái tạo tại địa phương. 

Thuận Bắc // 
https://baovephapluat.vn.-2020  

(ngày 10 tháng 1) 

https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-
hoi/doi-song-xa-hoi/phong-canh-binh-thuan-

me-hoac-tu-kenh-truyen-hinh-uc-
81317.html 

 

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

SUỐI TIÊN ĐÓN GẦN 10.000 LƯỢT KHÁCH DU XUÂN CANH TÝ 

ừ mùng 2 - 5 Tết (26 - 29/1), danh 
thắng Suối Tiến (Phan Thiết, Bình 
Thuận) đã đón gần 10.000 lượt khách 

đến tham quan, bình quân mỗi ngày có trên 
2.000 lượt. Khách đông, nhưng tình hình trật 
tự, vệ sinh môi trường và giá cả dịch vụ vẫn 
được duy trì tốt đã làm hài lòng du khách. 

Suối Tiên từ lâu đã là địa điểm tham quan 
nổi tiếng, thu hút du khách trong và ngoài 
nước đến tham quan khi ghé Phan Thiết du 
lịch. Năm nay, thời tiết đầu năm ấm áp, cộng 
thêm sự quan tâm của địa phương và doanh 
nghiệp khai thác danh thắng Suối Tiên đã 
cùng triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh 
trật tự, vệ sinh môi trường và tổ chức lại các 
dịch vụ phụ trợ đã thật sự tạo thêm những 
nét mới thú vị cho Suối Tiên, sẵn sàng phục 
vụ du khách dịp tết Canh Tý. 

Những ngày đầu năm mới, thong thả 
bước chân trần giữa làn nước trong vắt và 
mát lạnh của dòng suối chảy uốn lượn giữa 
những vách cát nhiều hình dạng được tô vẽ 
bởi những gam màu thiên nhiên độc đáo 
như đỏ, vàng, trắng, nâu đã thực sự đem 
đến cho du khách những khoảnh khắc thật 
nhẹ nhàng, thư thái và bình an. Đó cũng 
chính là điềm lành mà danh thắng Suối Tiên 
tặng cho du khách. Chi Mai Hoa (ngụ Bình 
Phước), cho biết: "Tôi và gia đình đã lần thứ 
3 tham quan Suối Tiên, mà mỗi lần hòa vào 
dòng nước mát lại cảm nhận sự thư thái và 

bình yên khác nhau. Có lẽ Suối Tiên hấp dẫn 
chính là điều kỳ diệu đó". 

 

Suối Tiên cách trung tâm thành phố Phan 
Thiết khoảng 16km và nằm vắt ngang con 
đường Nguyễn Đình Chiểu - con đường 
chạy giữa khu du lịch nổi tiếng Hàm Tiến - 
Mũi Né. Có chiều dài khoảng 2 km và từ trên 
độ cao 6 mét, các nguồn nước mạch nhỏ 
trong lòng các động cát quanh năm tuôn trào 
tạo nên dòng suối hiền hòa lững lờ chảy về 
hướng biển, lượn quanh những nhủ đất cát 
pha sét nhiều màu đặc trưng, những hàng 
dừa xanh mát mắt, những làng quê mộc 
mạc… đẹp tựa bức tranh miêu tả chốn Bồng 
Lai Tiên Cảnh, ẩn chứa nhiều điều thú vị cần 
khám phá 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2020 
(ngày 30 tháng 1) 

http://toquoc.vn/suoi-tien-don-gan-
10000-luot-khach-du-xuan-canh-ty-

20200129155238281.htm

T 
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XỨ THANH LONG LÀM DU LỊCH 

ình Thuận được biết đến là nơi không 
chỉ phát triển mạnh về du lịch mà còn 
là vùng trồng chuyên canh thanh long 

lớn nhất cả nước. Từ nhiều năm qua, ý 
tưởng về mô hình “Du lịch cộng đồng gắn 
với sản xuất thanh long” đã được nhen 
nhóm. Cuối năm 2019, mô hình trên được 
Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh 
Bình Thuận phối hợp với UBND xã Hàm Mỹ 
thực hiện. 

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm tham quan 
vườn thanh long 

Chúng tôi tìm được nhà ông Nguyễn Văn 
Chín (xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận) lúc lão nông này đang đón 
tiếp một đoàn khách Tây gần chục người. 
Sau khi thưởng thức các tiết mục đờn ca tài 
tử, cải lương, du khách được ông Chín 
hướng dẫn tham quan vườn thanh long. Tại 
đây, du khách được tìm hiểu các giai đoạn 
sinh trưởng khác nhau của cây thanh long 
từ vườn cây nhỏ: ra hoa, chong đèn và cho 
trái chín, thu hoạch, bảo quản và khách 
được trải nghiệm như một nông dân thực 
thụ. 

Du khách người Nga tên Viktoryia 
Nanumiam đã không giấu nổi sự ngạc nhiên: 
“Thật tuyệt vời! Chúng trông như một trang 
trại xương rồng trên một sa mạc nào đó”. 
Nhiều vị khách phương xa khác cũng bày tỏ 
sự thích thú khiến cho không gian trong 
vườn thanh long nhộn nhịp hẳn lên. Ngay 
sau đó, nhiều câu hỏi của nhóm khách du 

lịch liên tục được đặt ra, như: “Chúng được 
trồng như thế nào?”, “Sao lại phải thắp đèn 
cho chúng vào ban đêm?”… Ông Chín vừa 
giải thích, vừa “cầm tay chỉ việc” cho những 
vị khách đang háo hức. 

Sau trải nghiệm ở vườn, du khách quay 
trở lại nhà ông Chín để thưởng thức những 
trái thanh long chín đỏ và các sản phẩm 
được chế biến từ trái thanh long như: thanh 
long sấy khô, rau câu thanh long, nước ép, 
sinh tố, rượu thanh long, chè thanh long… 
“Loại trái này không chỉ ngon, ngọt mà chúng 
còn rất đặc biệt. Tôi đã chụp rất nhiều hình 
cây thanh long. Về nước, bạn bè tôi sẽ phải 
ghen tị và đòi tới đây cho mà xem”, anh 
Anatoly Kototych, đến từ Nga, chia sẻ. 

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận, 
trong năm 2020, ngành du lịch địa phương 
sẽ xây dựng và nhân rộng ít nhất 3 điểm 
tham quan vườn thanh long. Đồng thời, đơn 
vị tiếp tục phối hợp, nghiên cứu phát triển du 
lịch cộng đồng tại các vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa để đa dạng 
hóa các sản phẩm du lịch, tạo công ăn việc 
làm, nâng cao đời sống kinh tế cho người 
dân. 

Với diện tích khoảng 30.000ha, sản lượng 
hàng năm đạt gần 600.000 tấn, tỉnh Bình 
Thuận được mệnh danh là “thủ phủ” thanh 
long của cả nước. Hiện nay, chỉ dẫn địa lý 
“Thanh long Bình Thuận” đã được đăng ký 
bảo hộ tại các nước trong khối Liên minh 
châu Âu (EU); nhãn hiệu “Bình Thuận 
DRAGON FRUIT” được 12 nước đồng ý bảo 
hộ. 

 
Nguyễn Tiến // 

https://www.sggp.org.vn.- 2020 
 (ngày 22 tháng 1) 

 

https://www.sggp.org.vn/xu-thanh-long-
lam-du-lich-641778.html

 

 
 

B 

https://www.sggp.org.vn/xu-thanh-long-lam-du-lich-641778.html
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V. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 

 
1. Bắt 9X giấu súng trong nhà trọ / Huỳnh Hải // https://news.zing.vn.- 2020 (ngày 7 

tháng 1) 

https://news.zing.vn/bat-9x-giau-sung-trong-nha-tro-post1033469.html 

2. Bắt đối tượng dùng súng hơi bắn bị thương 3 người / Hoàng Anh // https://vov.vn.- 

2020 (ngày 31 tháng 1) 

https://vov.vn/phap-luat/binh-thuan-bat-doi-tuong-dung-sung-hoi-ban-bi-thuong-3-

nguoi-1005093.vov 

3. Cha sửa mô tơ bị điện giật tử vong do con chưa ngắt cầu dao điện / Văn Thuận // 

https://vov.vn.- 2020 (ngày 7 tháng 1) 

https://vov.vn/tin-24h/cha-sua-mo-to-bi-dien-giat-tu-vong-do-con-chua-ngat-cau-

dao-dien-998059.vov 

4. Cháu đâm cô ruột tử vong  / Minh Nghĩa // https://infonet.vietnamnet.vn.- 2020 (ngày 

11 tháng 1) 

https://infonet.vietnamnet.vn/binh-thuan-chau-dam-co-ruot-tu-vong-post328925.info 

5. Cháy tuabin điện gió 70 tỷ: Việt Nam có bao nhiều nhà máy điện gió / Khánh Hoài // 

https://kienthuc.net.vn.- 2020 (ngày 6 tháng 1) 

https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/chay-tuabin-dien-gio-70-ty-viet-nam-co-bao-

nhieu-nha-may-dien-gio-1326579.html 

6. Cháy tuabin trụ điện gió cao gần 100m ở Bình Thuận / Nguyễn Tiến // 

https://www.sggp.org.vn.- 2020 (ngày 5 tháng 1) 

https://www.sggp.org.vn/chay-tuabin-tru-dien-gio-cao-gan-100m-o-binh-thuan-

638839.html 

7. Chủ tọa ngăn cản phóng viên tác nghiệp tại một phiên tòa công khai / Nguyễn Tiến 

// https://www.sggp.org.vn.- 2020 (ngày 9 tháng 1) 

https://www.sggp.org.vn/chu-toa-ngan-can-phong-vien-tac-nghiep-tai-mot-phien-

toa-cong-khai-639602.html 

8. Cứu hộ nhiều tàu cá và ngư dân gặp sự cố trên biển / PV // http://baodansinh.vn.- 

2020 (ngày 7 tháng 1) 

http://baodansinh.vn/cuu-ho-nhieu-tau-ca-va-ngu-dan-gap-su-co-tren-bien-

20200107010857157.htm 

9. Đang dừng chờ đèn đỏ, xế hộp bị xe tải đâm bẹp dúm / Quý Nguyễn // 

http://kinhtedothi.vn.- 2020 (ngày 1 tháng 1) 

http://kinhtedothi.vn/dang-dung-cho-den-do-xe-hop-bi-xe-tai-dam-bep-dum-

361567.html 

https://news.zing.vn/bat-9x-giau-sung-trong-nha-tro-post1033469.html
https://vov.vn/phap-luat/binh-thuan-bat-doi-tuong-dung-sung-hoi-ban-bi-thuong-3-nguoi-1005093.vov
https://vov.vn/phap-luat/binh-thuan-bat-doi-tuong-dung-sung-hoi-ban-bi-thuong-3-nguoi-1005093.vov
https://vov.vn/tin-24h/cha-sua-mo-to-bi-dien-giat-tu-vong-do-con-chua-ngat-cau-dao-dien-998059.vov
https://vov.vn/tin-24h/cha-sua-mo-to-bi-dien-giat-tu-vong-do-con-chua-ngat-cau-dao-dien-998059.vov
https://infonet.vietnamnet.vn/binh-thuan-chau-dam-co-ruot-tu-vong-post328925.info
https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/chay-tuabin-dien-gio-70-ty-viet-nam-co-bao-nhieu-nha-may-dien-gio-1326579.html
https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/chay-tuabin-dien-gio-70-ty-viet-nam-co-bao-nhieu-nha-may-dien-gio-1326579.html
https://www.sggp.org.vn/chay-tuabin-tru-dien-gio-cao-gan-100m-o-binh-thuan-638839.html
https://www.sggp.org.vn/chay-tuabin-tru-dien-gio-cao-gan-100m-o-binh-thuan-638839.html
https://www.sggp.org.vn/chu-toa-ngan-can-phong-vien-tac-nghiep-tai-mot-phien-toa-cong-khai-639602.html
https://www.sggp.org.vn/chu-toa-ngan-can-phong-vien-tac-nghiep-tai-mot-phien-toa-cong-khai-639602.html
http://baodansinh.vn/cuu-ho-nhieu-tau-ca-va-ngu-dan-gap-su-co-tren-bien-20200107010857157.htm
http://baodansinh.vn/cuu-ho-nhieu-tau-ca-va-ngu-dan-gap-su-co-tren-bien-20200107010857157.htm
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10. Đấu giá khai thác cát, liệu Bình Thuận có loại trừ được “cát tặc”? / Hoàng Anh // 

https://vov.vn.- 2020 (ngày 7 tháng 1) 

https://vov.vn/kinh-te/dau-gia-khai-thac-cat-lieu-binh-thuan-co-loai-tru-duoc-cat-tac-

997870.vov 

11. Điều tra lại vụ tráo máy của người nghèo / Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 (ngày 

8 tháng 1) 

https://plo.vn/phap-luat/dieu-tra-lai-vu-trao-may-cua-nguoi-ngheo-882503.html 

12. Ì ạch tháo dỡ trạm dừng chân xây trái phép trên quốc lộ / Lê Nam // 

https://www.tienphong.vn.- 2020 (ngày 22 tháng 1) 

https://www.tienphong.vn/ban-doc/i-ach-thao-do-tram-dung-chan-xay-trai-phep-

tren-quoc-lo-1511770.tpo 

13. Một phụ nữ bán hàng online đăng tin sai sự thật về “6 ca nhiễm corona” / Chí Tâm // 

http://congly.vn.- 2020 (ngày 29 tháng 1) 

http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/mot-phu-nu-ban-hang-online-dang-tin-sai-su-that-

ve-6-ca-nhiem-corona-329596.html 

14. Nam bệnh nhân tử vong sau khi mổ ruột thừa / Huỳnh Hải // https://news.zing.vn.- 

2020 (ngày 3 tháng 1) 

https://news.zing.vn/nam-benh-nhan-tu-vong-sau-khi-mo-ruot-thua-

post1032252.html 

15. Người phụ nữ bị tình nhân là giám đốc tung clip "nóng" ra đường phải bịt kín mặt vì 

xấu hổ  / M.H // http://giadinh.net.vn.- 2020 (ngày 9 tháng 1) 

http://giadinh.net.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-bi-tinh-nhan-la-giam-doc-tung-clip-

nong-ra-duong-phai-bit-kin-mat-vi-xau-ho-20200109092008327.htm 

16. Nhóm thanh niên đập phá ô tô, hành hung tài xế và phụ xe trên QL1 / Thiên Thanh 

// https://doisongvietnam.vn.- 2020 (ngày 19 tháng 1) 

https://doisongvietnam.vn/nhom-thanh-nien-dap-pha-o-to-hanh-hung-tai-xe-va-phu-

xe-tren-ql1-82845-3.html 

17. Phá rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú / Hoàng Anh // https://vov.vn.- 2020 (ngày 

16 tháng 1) 

https://vov.vn/xa-hoi/binh-thuan-pha-rung-o-khu-bao-ton-thien-nhien-ta-cu-

1000888.vov 

18. Phẫn nộ vụ cha con gã hàng xóm xâm hại tình dục cô gái thiểu năng tới mang thai / 

Thắng Mỹ // https://baophapluat.vn.- 2020 (ngày 8 tháng 1) 

https://baophapluat.vn/ket-noi/phan-no-vu-cha-con-ga-hang-xom-xam-hai-tinh-duc-

co-gai-thieu-nang-toi-mang-thai-489136.html 
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