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BĐBP BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH BỆNH DO VIRUS CORONA 

hực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng, các chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư 

lệnh BĐBP về triển khai các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, 
Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận đã quán triệt, 
triển khai đến từng cơ quan, đơn vị; đồng 
thời ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy, 
chỉ huy các đơn vị nắm chắc tình hình, triển 
khai các biện pháp phòng, chống dịch. 

Quân y BĐBP Bình Thuận phun thuốc sát trùng các 
phòng làm việc tại cơ quan Bộ Chỉ huy. Ảnh: Đỗ Đình 
Phú 

BĐBP Bình Thuận đã thành lập Ban Chỉ 
đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus Corona gây 
ra để kịp thời xử lý khi có tình huống dịch 
bệnh xảy ra; trang bị khẩu trang cho cán bộ, 
chiến sỹ và tiến hành phun thuốc khử 
trùng tất cả các phòng làm việc, phòng nghỉ 
của cán bộ, chiến sỹ, xung quanh đơn vị. 

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường công 
tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ và 
nhân dân trên địa bàn về kiến thức phòng 
bệnh, vệ sinh cá nhân. Quân y các đơn vị 
phối hợp với y tế của địa phương nắm chắc 
tình hình địa bàn, nhất là tại các khu vực có 
người nước ngoài đến sinh sống, làm việc 
và du lịch, phát hiện kịp thời các trường hợp 
nghi nhiễm bệnh để tổ chức cách ly và điều 
trị, không để dịch bệnh lây lan. Đồng thời, 
chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, vật 
chất, trang thiết bị y tế sẵn sàng thực hiện 
nhiệm vụ khi có yêu cầu. 

Đỗ Đình Phú // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2020 

(ngày 6 tháng 2) 

http://www.bienphong.com.vn/bdbp-binh-
thuan-trien-khai-cac-bien-phap-phong-

chong-dich-benh-do-virus-corona/ 

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

BÌNH THUẬN CẤP KHẨU TRANG CHO ĐƯƠNG SỰ ĐẾN TÒA LÀM VIỆC 

gày 3/2, Chánh án TAND tỉnh Bình 
Thuận Biện Văn Hoan đã ký công 
văn gửi các Chánh án TAND huyện, 

thị, thành phố trong tỉnh và Chánh án các tòa 
chuyên trách của TAND tỉnh liên quan đến 
phòng, chống dịch do virus Corona gây ra. 

Theo đó, công văn yêu cầu tổ chức thực 
hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus 
Corona gây ra. Cụ thể, Chánh án TAND tỉnh 
tạm dừng việc đề xuất với Chánh án 
TANDTC cho cán bộ, công chức TAND hai 
cấp tỉnh Bình Thuận nghỉ phép, đi công tác 

nước ngoài, kể cả các trường hợp đã có đề 
xuất của TAND cấp huyện. 

Trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận  

I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

T 

N 

http://www.bienphong.com.vn/bdbp-binh-thuan-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-do-virus-corona/
http://www.bienphong.com.vn/bdbp-binh-thuan-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-do-virus-corona/
http://www.bienphong.com.vn/bdbp-binh-thuan-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-do-virus-corona/
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Tòa khuyến khích cán bộ, công chức 
TAND hai cấp tỉnh Bình Thuận đeo khẩu 
trang y tế khi làm việc, nhất là khi làm việc 
với các đương sự. Bên cạnh việc khuyến 
khích cán bộ Tòa đeo khẩu trang, lãnh đạo 
Tòa giao Văn phòng TAND tỉnh mua khẩu 
trang để cấp phát cho đương sự là người 
nước ngoài hoặc đương sự có biểu hiện ho, 

cảm cúm khi đến Tòa làm việc mà chưa 
chuẩn bị sẵn khẩu trang. 

Hoàng Thư // https://baophapluat.vn.- 
2020 (ngày 4 tháng 2) 

https://baophapluat.vn/tu-phap/binh-
thuan-cap-khau-trang-cho-duong-su-den-

toa-lam-viec-492054.html 

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

BÌNH THUẬN PHÒNG, CHỐNG DỊCH GẮN VỚI XÂY DỰNG 
HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN  

ó là giải pháp được thống nhất cao tại 
cuộc họp do Hiệp hội Du lịch Bình 
Thuận tổ chức diễn ra chiều 7/2 tại 

Muine Bay Resort - Phan Thiết về tình hình 
hoạt động du lịch trước dịch bệnh do vi rút 
corona. 

 

Chủ trì có Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Ngô Minh Chính, Chủ tịch 
Hiệp hội Du lịch Nguyễn Văn Khoa; tham dự 
còn có cố vấn của Hiệp hội Du lịch, Phòng 
An ninh đối ngoại - Công an tỉnh, đại diện 
một số doanh nghiệp và cơ quan truyền 
thông. 

Qua những ý kiến phát biểu của các đại 
biểu, các doanh nghiệp du lịch tại cuộc họp 
thì tình hình diễn biến của dịch bệnh cũng ít 
nhiều ảnh hưởng đến hoạt động du lịch trên 
địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do thị trường du 
khách Trung Quốc đến Mũi Né - Bình Thuận 
chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu du khách 
quốc tế, nên hiện nay có những cơ sở kinh 
doanh lưu trú vẫn duy trì được công suất sử 
dụng phòng trong mùa cao điểm tránh đông 
của du khách quốc tế. Bên cạnh đó, khách 
Trung Quốc đến Bình Thuận chủ yếu đặt 

qua online và du lịch theo dạng khách lẻ 
hoặc gia đình nên hiện tượng hủy tour cũng 
không ảnh hưởng nhiều đền hoạt động kinh 
doanh du lịch. 

 

Để tiếp tục duy trì hình ảnh một điểm đến 
an toàn, thân thiện trong mắt du khách giữa 
tình hình dịch bệnh, bên cạnh duy trì tích cực 
những biện pháp phòng chống dịch của các 
cơ quan chức năng, ngành du lịch nói 
chung, từng doanh nghiệp du lịch nói riêng 
cũng đã có những “cách làm” phù hợp để 
đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên, 
đem đến sự hài lòng và an tâm tuyệt đối cho 
mọi du khách. Đó là thái độ phục vụ ân cần, 
các chương trình khuyến mãi, giảm giá, 
phong cách ứng xử văn minh với mọi đối 
tượng khách, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, trang bị đầy đủ các thiết bị phòng, 
chống dịch, thường xuyên cập nhật thông tin 
về dịch. Theo đánh giá của Hiệp hội Du lịch 
cũng như một số doanh nghiệp du lịch, lữ 
hành và dịch vụ, lượng khách đến với Bình 
Thuận vẫn sẽ tiếp tục duy trì cho đến tháng 
3, công suất phòng vẫn đạt bình quân trên 
80%. 

Đ 

https://baophapluat.vn/tu-phap/binh-thuan-cap-khau-trang-cho-duong-su-den-toa-lam-viec-492054.html
https://baophapluat.vn/tu-phap/binh-thuan-cap-khau-trang-cho-duong-su-den-toa-lam-viec-492054.html
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Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Ngô Minh Chính, cho biết thêm: “Bên 
cạnh các giải pháp rất hiệu quả của các 
doanh nghiệp, ngành du lịch Bình Thuận còn 
phải tiếp tục tăng cường các biện pháp 
phòng, chống dịch cũng như nâng cao hình 
ảnh điểm đến du lịch an toàn, thân thiện. Đó 
là thực hiện chiến dịch truyền thông thật hiệu 
quả và chuyên nghiệp về điểm đến an toàn, 
triển khai các chương trình kích cầu du lịch, 
giới thiệu các tour tuyến du lịch mới, nâng 
cao các sản phẩm du lịch, làm tốt công tác 
chăm sóc khách hàng, thể hiện thái độ ứng 
xử văn minh, tăng cường công tác xúc tiến 
quảng bá, nhât là tại thị trường nội địa cũng 
như các thị trường khách quốc tế tiềm năng 
khác”. 

 

 

Đồng quan điểm, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch 
Nguyễn Văn Khoa, cho rằng: “Du lịch Bình 
Thuận sẽ tiếp tục tập trung phòng, chống 
dịch hiệu quả gắn với việc thể hiện thái độ 
ứng xử văn minh với tất cả du khách. Đồng 
thời, tăng cường truyền thông thông qua 
việc phối hợp với Trung tâm Thông tin xúc 
tiến du lịch triển khai chiến dịch truyền thông 
về điểm đến vốn có thế mạnh nghỉ dưỡng 
biển cao cấp, phong phú các môn thể thao 
giải trí trên biển, con người hiền hòa, thân 
thiện, cộng thêm điều kiện thời tiết nhiều 
nắng, nhiều gió hạn chế tối đa việc lây lan 
của vi rút nCoV… để hấp dẫn và mời gọi du 
khách trong và ngoài nước an tâm đến với 
“thiên đường nghỉ dưỡng” Mũi Né - Bình 
Thuận an toàn, thân thiện, chất lượng để 
nghỉ dưỡng và vui chơi”. 

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

 (ngày 9 tháng 2) 

https://dulich.petrotimes.vn/binh-thuan-
phong-chong-dich-gan-voi-xay-dung-hinh-

anh-diem-den-an-toan-563632.html 

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

BÌNH THUẬN TẠM DỪNG ĐƯA ĐÓN KHÁCH DU LỊCH 
ĐẾN VÙNG CÓ DỊCH DO NCOV  

ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình 
Thuận vừa ban hành văn bản gửi các 
doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh 

về việc tạm dừng đưa, đón khách du lịch đến 
vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 
do vi rút nCoV. 

Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch đã có quyết định thành lập 2 tổ kiểm tra 
việc chấp hành pháp luật về phòng, chống 
dịch viêm đường hô hấp cấp của virus 
corona gây ra trên lĩnh vực văn hóa, thể theo 

và du lịch. Các tổ này có nhiệm vụ thu thập 
thông tin tại các doanh nghiệp du lịch, 
hướng dẫn, nhắc nhở các doanh nghiệp du 
lịch thực hiện nghiêm túc các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh, nắm chắc tình hình 
thực tế tại các cơ sở doanh nghiệp du lịch. 

Mới nhất, trong chiều 31/1 Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch đã cùng với Hiệp hội Du 
lịch tổ chức họp bàn các giải pháp để triển 
khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do vi rút nCoV tại các khu 

S 
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du lịch, trong đó có lưu ý chuyển tiếp văn 
bản hướng dẫn của Sở Y tế về phòng chống 
dịch bệnh đến Hiệp hội Du lịch, các doanh 
nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch 
trên địa bàn tỉnh. 

Du khách tham quan Suối Tiên Phan Thiết 

Tính đến chiều ngày 31/01, tổng lượng 
khách đang lưu trú tại tỉnh Bình Thuận 
khoảng 19.000 (8.600 nội địa, 10.441 quốc 
tế). Trong đó khách quốc tế cụ thể như sau: 
Nga 6.598, Hàn Quốc 583, Đức 446, Mỹ 
314, Pháp 242, Ucraina 227, Anh 209, Thụy 
Điển 198, Hà Lan 184, Phần Lan 169, 
Australia 144 và Trung Quốc 200. Thông tin 
từ các doanh nghiệp du lịch thì số lượng 
khách Trung Quốc tại các cơ sở lưu trú trả 
phòng khá nhiều (nhất là ngày 30, 31/1). Đa 
số các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch 
vụ du lịch đều thực hiện nghiêm túc việc 
không đưa đón khách đến các khu vực có 
nguy cơ lây nhiễm vi rút nCoV. 

Buổi làm việc giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
với Hiệp hội Du lịch 

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, phần lớn các cơ sở kinh doanh 
lưu trú đều chủ động trong việc phòng ngừa 
dịch như: khẩu trang, bao tay phát miễn phí 
tại lễ tân, xịt khử trùng, máy đo thân nhiệt. 
Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho việc hủy 
phòng nhanh chóng, dễ dàng và có nhiều 
giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho khách 
hàng như: hoàn trả tiền hoặc chuyển sang 
thời gian lưu trú khác. Đối với các công ty lữ 
hành có đưa khách đến từ vùng dịch (đặc 
biêt là Trung Quốc) đến Bình Thuận đã hủy 
phòng đã đặt trước. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện vẫn còn 
một số khách Trung Quốc đã lưu trú tại Bình 
Thuận trước đó có nhu cầu ở lại như: Hiệp 
Hòa, Mũi Né Home, Golden Peak… và đều 
được xem xét giải quyết. 

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

 (ngày 2 tháng 2) 

https://dulich.petrotimes.vn/binh-thuan-
tam-dung-dua-don-khach-du-lich-den-vung-

co-dich-do-ncov-562910.html

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

CHÍNH PHỦ GỠ VƯỚNG CHO SÂN BAY PHAN THIẾT 
SAU 5 NĂM "GIẬM CHÂN TẠI CHỖ" 

heo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa có căn 
cứ pháp lý để triển khai bán đấu giá 
quyền sử dụng đất sân bay Nha Trang 

cũ, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng sân bay 
Phan Thiết. 

Chiều ngày 27/2, Phó Thủ tướng Chính 
phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 
đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết 
(Bình Thuận) tại trụ sở Chính phủ ở Hà Nội. 

Cảng hàng không Phan Thiết được quy 
hoạch là cảng hàng không quốc nội cấp 4E 
với vai trò là sân bay dùng chung dân dụng 
và quân sự. Nhà ga hành khách có công 

T 
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suất thiết kế 2 triệu khách/năm. Tổng vốn 
đầu tư sân bay Phan Thiết giai đoạn 2020 - 
2021 khoảng 10.272,9 tỉ đồng, và giai đoạn 
định hướng đến 2030 khoảng 332,5 tỉ đồng. 

Nhà điều hành tại sân bay Phan Thiết bị bỏ không vì 
dự án 5 năm "giậm chân tại chỗ". 

Thời gian thu phí hoàn vốn của dự án là 
69 năm đảm bảo phù hợp Luật Đất đai năm 
2013. Đây là một trong 15 cảng hàng không 
quốc nội trên cả nước và được xem là một 
trong ba sân bay quy mô nhất miền Trung, 
chỉ sau sân bay Cam Ranh và Đà Nẵng. 

Được khởi công từ tháng 1/2015, tuy 
nhiên đã hơn năm năm trôi qua nhưng dự 
án này vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn 
chưa thể triển khai xây dựng do điều chỉnh 
quy hoạch dẫn tới nhiều thủ tục đầu tư phải 
tiến hành lại. 

Theo đó, UBND tỉnh đã đề xuất và đã 
được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ 
trương nâng cấp sân bay từ cấp 4C lên cấp 
4E, kéo dài đường cất hạ cánh từ 2.400 m 
lên 3.050 m. Căn cứ kết luận Thủ tướng, 
UBND tỉnh đã phối hợp với Bộ GTVT và các 
Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sân 
bay Phan Thiết là cảng hàng không quốc nội 
cấp 4E. 

Cùng với đó, ban đầu chủ trương xây 
dựng sân bay Phan Thiết bằng hình thức BT 
(đổi đất lấy hạ tầng) nhưng sau này Chính 
phủ không đồng ý và chuyển qua hình thức 
BOT, do đó phải đấu giá đất theo luật Đầu 
tư công.  

Đặc biệt, tiến độ triển khai thủ tục đầu tư 
xây dựng hạng mục khu bay quân sự còn rất 
chậm so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ và cam kết của Bộ Quốc phòng, mặc dù 
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và 
thu hồi đất được tỉnh Bình Thuận thực hiện 
hoàn thành hơn 5 năm nay, nhưng công 
trình vẫn chưa được triển khai xây dựng. Về 

vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 
nhấn mạnh quan điểm cần phải quyết liệt 
đẩy nhanh tiến độ với tinh thần chủ động. 

Bộ Quốc phòng sẽ sớm trình Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi Dự án e920 để Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quyết 
định chủ trương đầu tư. Bộ cũng sẽ làm việc 
với  tỉnh Khánh Hòa để tháo gỡ những 
vướng mắc, hoàn tất các thủ tục theo quy 
định pháp luật để bán đấu giá quyền sử 
dụng đất sân bay Nha Trang nhằm tạo 
nguồn vốn đầu tư Dự án e920 theo chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ. 

Được biết đến nay, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã thu hồi tổng diện tích 543 ha và 
bàn giao toàn bộ mặt bằng Sân bay Phan 
Thiết giai đoạn đến năm 2030. Trong đó xúc 
tiến bàn giao 145,6 ha khu hàng không dân 
dụng cho nhà đầu tư, riêng 397,4 ha là đất 
quốc phòng thì bàn giao cho Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh quản lý. Đối với Đài dẫn đường 
xa phục vụ hoạt động của sân bay (2,56 ha), 
Khu gia đình quân nhân và nhà công vụ (10 
ha) cũng đã triển khai công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng. 

Ngoài ra Bộ Quốc phòng cũng đã xúc tiến 
làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa, để bán 
đấu giá quyền sử dụng đất Sân bay Nha 
Trang cũ nhằm tạo nguồn đầu tư dự án Sân 
bay Phan Thiết. 

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã đề 
nghị Bộ Quốc phòng bổ sung quỹ đất gần 
200 ha để đầu tư thêm 1 đường cất hạ cánh 
vào dự án Cảng hàng không Phan Thiết do 
Bộ này đầu tư. Đồng thời bổ sung kinh phí 
(khoảng 386 tỷ đồng) vào tổng mức đầu tư 
của dự án Khu dùng chung, khu quân sự 
Cảng hàng không Phan Thiết để tổ chức 
thực hiện công tác bồi thường, giải phóng 
mặt bằng khi đủ điều kiện. 

Ngày 18/12/2018, Thủ tướng Chính phủ 
đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển 
Khu du lịch quốc gia Mũi Né. Theo 
Quy hoạch, Mũi Né sẽ trở thành điểm đến 
hàng đầu trong khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương đến năm 2025, phấn đấu đến năm 
2030. 

Để đáp ứng chiến lược này, Chính phủ sẽ 
ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng Phan Thiết. 
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Trong đó, trước mắt Thủ tướng đã đồng ý 
điều chỉnh quy mô của sân bay Phan Thiết 
từ hơn 5.000 tỷ lên hơn 10.000 tỷ đồng. Biến 
sân bay này thành một trong 3 sân bay quy 
mô nhất miền Trung, chỉ sau sân bay Cam 
Ranh và Đà Nẵng. 

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sân bay 
Phan Thiết được điều chỉnh quy hoạch sân 
bay từ cấp 4C lên cấp 4E để phù hợp với 
quy hoạch mạng cảng hàng không, sân bay 
toàn quốc. 

Mục tiêu nâng cấp sân bay nhằm đáp ứng 
nhu cầu khai thác các chặng bay Nội Bài - 
Phan Thiết, Vân Đồn - Phan Thiết, Cát Bi - 
Phan Thiết, với các máy bay code E, trong 
giai đoạn đến năm 2030, cũng như khai thác 
được các loại máy bay quân sự hiện đại nhất 
hiện nay. 

Nhà ga hành khách sân bay Phan Thiết 
được mở rộng từ 5.000 m2 lên 19.200 m2, 
để đạt công suất thiết kế 2 triệu hành 
khách/năm. 

Với quy hoạch điều chỉnh, sân bay Phan 
Thiết sẽ được chia làm 3 khu, khu bay 
dùng chung cho cả mục đích dân dụng và 
quân sự. Khu phục vụ hàng không dân dụng 
gồm sân đỗ máy bay hàng không dân dụng, 
và công trình hàng không dân dụng nằm độc 
lập; khu quân sự dành riêng đỗ máy bay 
quân sự, hạ tầng kỹ thuật quân sự. 

Anh Duy // https://enternews.vn/.- 2020 
(ngày 27 tháng 2) 

https://enternews.vn/chinh-phu-go-
vuong-cho-san-bay-phan-thiet-sau-5-nam-

giam-chan-tai-cho-167529.html

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

CHUẨN BỊ CHU ĐÁO ĐỂ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 
ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ 

hực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ 
Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ 
các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của 

Ðảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận 
đã lựa chọn các đơn vị tổ chức Đại hội điểm. 
Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội 
được các Đảng ủy cơ sở chuẩn bị tích cực 
triển khai với tinh thần nghiêm túc, khẩn 
trương. 

Đến nay, các đảng ủy cơ sở của Bình Thuận đã 
chuẩn bị xong văn kiện đại hội và đang được cấp ủy 
cấp trên xem xét, cho ý kiến để hoàn chỉnh trình ra 
đại hội. Ảnh: Nguyễn Phương 

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận có 14 tổ chức 
đảng trực thuộc, gồm 10 đảng bộ huyện, thị 
xã, thành phố và 4 đảng bộ trực thuộc; có 
477 tổ chức cơ sở đảng, gồm 248 đảng bộ 

cơ sở và 229 chi bộ cơ sở với hơn 36.000 
đảng viên. Năm đơn vị là Đảng bộ thị trấn 
Ma Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc), Đảng bộ 
xã Tân Đức (huyện Hàm Tân), Đảng bộ 
Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, Đảng bộ phường Xuân An 
(thành phố Phan Thiết) và Đảng bộ Công ty 
Xổ số kiến thiết Bình Thuận được chọn tổ 
chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo 
Đại hội cấp cơ sở trong toàn Ðảng bộ; thời 
gian thực hiện trong tháng 3/2020. Đến cuối 
tháng 2, các Đảng ủy cơ sở đã chuẩn bị 
xong văn kiện Đại hội, trình cấp ủy cấp trên 
xem xét, cho ý kiến để hoàn chỉnh, trình ra 
Đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự được 
thực hiện đảm bảo yêu cầu. Các Đảng ủy đã 
xây dựng nội quy Đại hội, thể lệ bầu cử, 
chương trình điều hành chi tiết và một số 
văn bản liên quan để phục vụ Đại hội. 

Đảng bộ thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm 
Thuận Bắc hiện có 17 chi bộ với 312 đảng 
viên. Xác định Đại hội Đảng bộ các cấp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính 
trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng 
tâm của công tác Đảng trong năm 2020, 
Đảng bộ thị trấn Ma Lâm khẩn trương cụ thể 

T 

https://enternews.vn/chinh-phu-go-vuong-cho-san-bay-phan-thiet-sau-5-nam-giam-chan-tai-cho-167529.html
https://enternews.vn/chinh-phu-go-vuong-cho-san-bay-phan-thiet-sau-5-nam-giam-chan-tai-cho-167529.html
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hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức các 
điều kiện để tổ chức Đại hội như: Văn kiện 
Đại hội, công tác nhân sự, thông tin tuyên 
truyền đến toàn thể đảng viên, người dân..., 
đảm bảo việc tổ chức Đại hội diễn ra đúng 
tiến độ và quy định. 

Bí thư Đảng ủy thị trấn Ma Lâm (huyện 
Hàm Thuận Bắc) Nguyễn Thành Tân cho 
biết: Hiện văn kiện Đại hội, chương trình, 
kịch bản Đại hội hoàn tất theo kế hoạch đề 
ra. Công tác tuyên truyền đảm bảo đến từng 
địa bàn, cơ sở tạo sự đồng thuận, thống nhất 
cao trong toàn hệ thống chính trị. Phong trào 
thi đua hướng đến Đại hội được triển khai 
với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. 

Tại Đảng bộ phường Xuân An (thành phố 
Phan Thiết), các bước, các khâu chuẩn bị 
Đại hội đang dần hoàn thiện. Đến cuối tháng 

2/2020, chín chi bộ trực thuộc Đảng bộ 
phường Xuân An đã hoàn thành xong Đại 
hội. Đảng ủy phường Xuân An tổ chức quán 
triệt và triển khai thực hiện các văn bản của 
cấp trên đến các ban, ngành, đoàn thể chính 
trị - xã hội, lực lượng vũ trang của phường 
và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Bên 
cạnh đó, công tác phát động phong trào thi 
đua được Đảng ủy phường tập trung triển 
khai thực hiện. Văn kiện Đại hội Đảng bộ 
phường đã được hoàn chỉnh. 

Lan Anh // http://dangcongsan.vn.- 2020 
(ngày 28 tháng 2) 

http://dangcongsan.vn/tien-toi-dai-hoi-
dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-xiii-cua-

dang/tin-hoat-dong/chuan-bi-chu-dao-de-to-
chuc-thanh-cong-dai-hoi-dang-cap-co-so-

549340.html

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

CÒN KHOẢNG 200 DU KHÁCH TRUNG QUỐC Ở BÌNH THUẬN 

heo Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình 
Thuận, tính đến chiều ngày 31/01, 
tổng lượng khách đang lưu trú tại tỉnh 

Bình Thuận khoảng 19.000 người. 

Trong đó khách quốc tế cụ thể như sau: 
Nga 6.598, Hàn Quốc 583, Đức 446, Mỹ 
314, Pháp 242, Ucraina 227, Anh 209, Thụy 
Điển 198, Hà Lan 184, Phần Lan 169, 
Australia 144 và Trung Quốc 200. 

Hiện vẫn còn một số khách Trung Quốc lưu trú tại 
Bình Thuận thời gian trước đó có nhu cầu ở lại các cơ 
sở lưu trú 

Thông tin từ các doanh nghiệp du lịch thì 
số lượng khách Trung Quốc tại các cơ sở 
lưu trú trả phòng khá nhiều (nhất là ngày 30, 
31/1). Đa số các doanh nghiệp kinh doanh 
du lịch, dịch vụ du lịch đều thực hiện nghiêm 

túc việc không đưa đón khách đến các khu 
vực có nguy cơ lây nhiễm vi rút nCoV. 

Phần lớn các cơ sở kinh doanh lưu trú, 
đặc biệt cơ sở lớn đã chủ động phòng ngừa 
dịch bệnh như trang bị khẩu trang, bao tay 
miễn phí tại quầy lễ tân và xịt khử trùng, máy 
đo thân nhiệt… Nhanh chóng giải quyết cho 
các trường hợp hủy phòng, thực hiện nhiều 
giải pháp đảm bảo quyền lợi cho khách hàng 
bằng cách hoàn tiền lại hoặc chuyển sang 
thời gian lưu trú khác.  

Các công ty lữ hành đưa khách từ vùng 
dịch (đặc biệt là khách Trung Quốc) đến 
Bình Thuận đã hủy phòng đặt trước đó. Hiện 
vẫn còn một số khách Trung Quốc lưu trú tại 
Bình Thuận thời gian trước đó có nhu cầu ở 
lại các cơ sở lưu trú. 

Theo đánh giá sơ bộ, dịch bệnh do virus 
Corona đã ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt 
động kinh doanh du lịch của các doanh 
nghiệp, khiến các đơn vị sụt giảm doanh số, 
có thể kể từ tháng 2/2020 trở đi. 

Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Bình Thuận cho biết phần lớn các cơ sở 
kinh doanh lưu trú đều chủ động trong việc 
phòng ngừa dịch như: khẩu trang, bao tay 

T 

http://dangcongsan.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-hoat-dong/chuan-bi-chu-dao-de-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dang-cap-co-so-549340.html
http://dangcongsan.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-hoat-dong/chuan-bi-chu-dao-de-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dang-cap-co-so-549340.html
http://dangcongsan.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-hoat-dong/chuan-bi-chu-dao-de-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dang-cap-co-so-549340.html
http://dangcongsan.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-hoat-dong/chuan-bi-chu-dao-de-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dang-cap-co-so-549340.html
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phát miễn phí tại lễ tân, xịt khử trùng, máy 
đo thân nhiệt.  

Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho việc hủy 
phòng nhanh chóng, dễ dàng và có nhiều 
giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho khách 
hàng như: hoàn trả tiền hoặc chuyển sang 
thời gian lưu trú khác.  

Đối với các công ty lữ hành có đưa khách 
đến từ vùng dịch (đặc biêt là Trung Quốc) 
đến Bình Thuận đã hủy phòng đã đặt trước. 

Minh Nghĩa // 
https://infonet.vietnamnet.vn.- 2020 

(ngày 1 tháng 2) 

https://infonet.vietnamnet.vn/con-
khoang-200-du-khach-trung-quoc-o-binh-

thuan-post330763.info

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

CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN TẠI TỈNH BÌNH THUẬN: TUYÊN TRUYỀN 
KỊP THỜI, QUẢN LÝ CHẮC, BẢO ĐẢM CÔNG BẰNG 

ể công tác tuyển quân năm 2020 đạt 
chất lượng cao, Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận chủ động tham mưu cho Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, 
động viên kịp thời gắn với quản lý tốt nguồn từ 
cơ sở và bảo đảm công bằng, dân chủ, công 
khai, đúng luật, giảm tỷ lệ dự phòng... 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Bình Thuận kiểm tra 
công tác tuyển quân tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình 
Thuận. 

Những ngày sau tết Canh Tý 2020, mặc dù 
bận nhiều công việc nhưng đồng chí Trà 
Phước Vi, Chủ tịch UBND xã Bắc Ruộng 
(Tánh Linh, Bình Thuận), vẫn tranh thủ đến 
thăm, động viên, tặng quà thanh niên chuẩn bị 
nhập ngũ năm 2020. Anh Nguyễn Bá Chiến, 
xã Bắc Ruộng, bày tỏ: “Được cấp ủy, chính 
quyền địa phương quan tâm, động viên, tặng 
quà, chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi sẽ gìn 
giữ sức khỏe, bảo đảm an toàn mọi hoạt động, 
tự hào tiếp bước truyền thống cha anh lên 
đường bảo vệ Tổ quốc”. 

Theo đồng chí Trà Phước Vi, việc tới thăm, 
động viên là một trong những biện pháp để Hội 
đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã theo dõi, 
nắm tư tưởng, kịp thời tuyên truyền, động 
viên, quản lý chắc nguồn tại cơ sở. Hiện nay, 
15 thanh niên xã Bắc Ruộng trúng tuyển đều 

xác định tốt nhiệm vụ, bảo đảm sức khỏe, sẵn 
sàng nhập ngũ. 

Không chỉ xã Bắc Ruộng mà hầu hết các 
xã, thị trấn thuộc huyện Tánh Linh đều làm tốt 
công tác quản lý, động viên như vậy. Thực 
hiện tốt biện pháp này, hai năm qua, Hội đồng 
NVQS huyện Tánh Linh được Quân khu  khen 
thưởng về công tác tuyển quân. Kinh nghiệm 
của huyện Tánh Linh được tỉnh Bình Thuận 
triển khai nhân rộng. Các địa phương tập trung 
tuyên truyền Luật NVQS gắn với phổ biến kiến 
thức quốc phòng, an ninh, pháp luật. Các xã, 
thị trấn đều thành lập tổ tuyên truyền. Các tổ 
tuyên truyền trực tiếp đến từng gia đình có 
thanh niên chuẩn bị nhập ngũ để phổ biến. 

Nội dung tuyên truyền được Bộ CHQS tỉnh 
xây dựng đề cương cụ thể, ngắn gọn, đi sâu 
vào quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh 
niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; các 
trường hợp tạm miễn, tạm hoãn, các hình thức 
xử phạt vi phạm; truyền thống, nhiệm vụ Quân 
đội, đơn vị... Cơ quan quân sự các cấp phối 
hợp cùng các ban, ngành lồng ghép thông qua 
nhiều hoạt động: Hội trại; thi tìm hiểu; giao lưu 
thanh niên chuẩn bị nhập ngũ với cựu chiến 
binh, quân nhân đã hoàn thành NVQS và các 
phiên tòa giả định... Địa phương cũng phát 
huy hệ thống truyền thanh nội bộ, thông tin đại 
chúng, mạng xã hội. Nhờ đó, 100% thanh niên 
của tỉnh đều sẵn sàng nhập ngũ. 

Công tác quản lý nguồn được các địa 
phương thực hiện chặt chẽ từ khâu rà soát, 
đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập 
ngũ, tổ chức điều khám sức khỏe, xét duyệt, 
quản lý, giáo dục thanh niên đến khi giao quân 
và trong quá trình tại ngũ. Cơ quan quân sự 

Đ 

https://infonet.vietnamnet.vn/con-khoang-200-du-khach-trung-quoc-o-binh-thuan-post330763.info
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phường, xã, thị trấn phối hợp cùng các ban, 
ngành, thôn, xóm, tổ chức rà soát, quản lý chặt 
chẽ trên hồ sơ gắn với thực tế. UBND các 
huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, ra chỉ 
thị, quyết định chỉ tiêu cụ thể cho các phường, 
xã, thị trấn. Các cơ sở y tế đều đầu tư trang 
thiết bị hiện đại trong khám sức khỏe. 

Theo đồng chí Lê Quang Hải, Chủ tịch 
UBND xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, nội 
dung quản lý nguồn, UBND xã yêu cầu cơ 
quan quân sự, công an, tư pháp, y tế phối hợp 
quản lý tốt số lượng, chất lượng, đi sâu vào độ 
tuổi, tư tưởng, sức khỏe, văn hóa, lý lịch, nghề 
nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật... Những 
thanh niên làm ăn xa, địa phương phối hợp 
cùng các ban, ngành, gia đình thông tin sớm 
cho thanh niên. Những trường hợp vi phạm, 
địa phương xử lý kiên quyết theo quy định 
pháp luật. 

Thực hiện đồng bộ các biện pháp, năm 
2020, tỉnh Bình Thuận có hơn 1.300 thanh 
niên nhập ngũ, trong đó sức khỏe loại I, II 
chiếm hơn 50%; trình độ đại học, cao đẳng, 
trung cấp đạt gần 12%; đảng viên kết nạp từ 6 
tháng trở lên chiếm 2,9%… 100% thanh niên 
sẵn sàng nhận ngũ, giảm tỷ lệ dự phòng đến 
mức thấp nhất. 

Tỉnh Bình Thuận xác định công tác tuyển 
quân là một trong những nhiệm vụ chính trị 

trọng tâm của địa phương. Kết quả hoàn thành 
công tác tuyển quân là một trong những tiêu 
chí đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ 
chức Đảng. Cấp ủy, chính quyền các cấp chủ 
động kiện toàn hội đồng NVQS, phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Hội đồng 
NVQS tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các địa 
phương thực hiện công bằng, dân chủ, công 
khai, đúng luật chặt chẽ từ cơ sở và trong từng 
bước, quy trình, bảo đảm tuyển người nào, 
chắc người đó; quan tâm tuyển chọn thanh 
niên sức khỏe loại I, II; thanh niên trình độ đại 
học, cao đẳng, trung cấp, THPT và đảng viên. 
Thanh niên trúng tuyển và không trúng tuyển 
đều công khai cụ thể tại các địa phương. Các 
chế độ, chính sách, quyền lợi được cấp ủy, 
chính quyền các cấp quan tâm. Trước tết 
Canh Tý 2020, Hội đồng NVQS tỉnh, cấp ủy 
địa phương tăng cường kiểm tra tại cơ sở. Nội 
dung kiểm tra đi sâu vào số lượng, chất lượng, 
bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, đúng 
luật, kịp thời khắc phục ngay hạn chế. 

Duy Thỉnh // http://baoquankhu7.vn.- 
2020 (ngày 07 tháng 2) 

http://baoquankhu7.vn/cong-tac-tuyen-
quan-tai-tinh-binh-thuan-tuyen-truyen-kip-

thoi-quan-ly-chac-bao-dam-cong-bang--
725136217-0016650s34010gs 

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

ĐẢNG BỘ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH BÌNH THUẬN - CHUẨN BỊ KỸ 
ĐẠI HỘI LÀM TRƯỚC, GẮN VỚI ĐẨY MẠNH THI ĐUA 

hằm tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp 
trong Đảng bộ, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình 

Thuận chủ động lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt 
đại hội làm trước, gắn với phát động, đẩy 
mạnh phong trào thi đua thiết thực, rộng khắp. 

Chuẩn bị kỹ đại hội điểm 

Chiều tối, sau khi nghe báo cáo của chỉ huy 
đơn vị, Thượng tá Dương Văn Thiết - Phó bí 
thư Đảng ủy - Phó tham mưu trưởng BĐBP 
tỉnh Bình Thuận quyết định bất ngờ kiểm tra 
công tác nắm tình hình địa bàn của đội ngũ 
cán bộ Đồn Biên phòng Mũi Né. Với cách làm 
này, đồng chí Thiết có thể nắm bắt chủ động, 
thực chất về tình hình cơ sở, hạn chế các biểu 
hiện đối phó hay rơi vào bệnh hình thức trong 
công tác kiểm tra. Thực tế, việc nắm tình hình 

vẫn là một trong những nội dung có thời điểm 
còn hạn chế trong công tác lãnh đạo của Đảng 
bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2015-2020. 
Nguyên nhân là trong công tác huấn luyện có 
nội dung, thời điểm chưa sâu, chưa kỹ; có cán 
bộ còn làm theo kinh nghiệm, chưa chịu khó 
học tập, cập nhật kiến thức mới... Theo anh 
Thiết, nắm vững thực tiễn là cơ sở hết sức 
quan trọng để có chất liệu và tư liệu góp ý vào 
dự thảo báo cáo chính trị  (BCCT) của Đảng 
bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP 
tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Phòng Tham 
mưu xác định làm điểm mọi mặt cả trước, 
trong và sau đại hội: Chuẩn bị kỹ từ quán triệt, 
triển khai nhiệm vụ đến chuẩn bị dự thảo 
BCCT, công tác nhân sự, cơ sở vật chất, công 
tác tổ chức đại hội… Trong đó, chú trọng làm 

N 
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tốt công tác chuẩn bị dự thảo BCCT và công 
tác nhân sự. Theo đó, bám sát hướng dẫn và 
sự chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy Phòng Tham 
mưu xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể 
cho từng đồng chí, bộ phận phụ trách. Dự thảo 
BCCT được cấp ủy phổ biến đến mọi cán bộ, 
đảng viên, quần chúng để lấy ý kiến. Đảng ủy 
Phòng Tham mưu tổ chức nhiều cuộc thảo 
luận, bàn bạc ở nhiều hội nghị; phát huy tốt 
dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của mọi tổ chức, 
cá nhân, nhất là các cấp ủy viên, cán bộ chủ 
trì và thường xuyên báo cáo cấp ủy cấp trên 
để xin ý kiến chỉ đạo, kịp thời điều chỉnh sát 
thực. 

Cán bộ, đảng viên Phòng Tham mưu (Bộ đội Biên 
phòng tỉnh Bình Thuận) thảo luận công tác chuẩn bị 
đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trực tiếp kiểm tra, đồng chí Huỳnh Thanh 
Cảnh - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình 
Thuận đánh giá: Dự thảo BCCT trình đại hội 
của Đảng bộ Phòng Tham mưu đánh giá 
khách quan, trung thực, đúng tình hình, kết 
quả đạt được; đồng thời chỉ rõ những nội 
dung, nguyên nhân những hạn chế; xác định 
cụ thể nội dung, giải pháp khả thi, có nhiều đổi 
mới, sáng tạo, đột phá, sát, đúng thực tiễn 
trong nhiệm kỳ tới. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán 
bộ chủ trì nắm vững nguyên tắc, các bước, 
quy trình tổ chức đại hội. Đơn vị chuẩn bị tốt 
các văn bản phục vụ đại hội, như: Chương 
trình làm việc, quy chế làm việc, kịch bản điều 
hành và vật chất liên quan. Công tác chuẩn bị 
nhân sự được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, 
đúng quy trình, nguyên tắc, bảo đảm số lượng, 
chất lượng, cơ cấu phù hợp tổ chức biên chế. 
Cán bộ, đảng viên phấn khởi, đoàn kết, xác 
định tốt nhiệm vụ. 

Việc làm cụ thể hướng về đại hội 

Gần 11 giờ, đến Đồn Biên phòng Thanh 
Hải, chúng tôi chứng kiến Thượng tá Vũ Văn 
Thường, Đồn trưởng đang cùng cán bộ, chiến 

sĩ và ngư dân nỗ lực kéo hai tàu cá bị mắc cạn 
do hỏng chân vịt ở bãi cát cửa sông Cà Ty, TP 
Phan Thiết. Anh Thường cho hay: “Đây là việc 
làm cụ thể của cán bộ, chiến sĩ trong đợt thi 
đua cao điểm chào mừng đại hội đảng các cấp 
trong Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-
2025. Từ tháng 1-2020 đến nay, cán bộ, chiến 
sĩ đơn vị đã cứu hộ, cứu nạn 4 tàu, thuyền ngư 
dân gặp nạn, bắt giữ 12 vụ vi phạm an ninh, 
trộm cắp, ma túy với 12 đối tượng, giữ vững 
chủ quyền an ninh biên giới biển, đồng thời 
triển khai tốt việc giúp ngư dân vươn khơi bám 
biển. 

Theo Đại tá Đinh Văn Sáu - Chính ủy BĐBP 
tỉnh Bình Thuận, cùng với đẩy mạnh giáo dục, 
tuyên truyền, định hướng tư tưởng, giải quyết 
tốt các vấn đề phát sinh trong cán bộ, chiến sĩ; 
trong đợt thi đua đột kích, đơn vị còn tập trung 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững 
chủ quyền an ninh biên giới biển, xây dựng 
các công trình, phần việc cụ thể… Tùy đặc thù 
và tình hình cơ sở, cấp ủy, chỉ huy các cấp có 
phương thức, cách thức lãnh đạo sáng tạo, 
phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng 
viên; phối hợp tốt các lực lượng, giáo dục, 
tuyên truyền, quản lý, giải quyết tốt tư tưởng 
cán bộ, chiến sĩ. Hiện, 100% cán bộ, đảng viên 
phấn khởi xác định tốt nhiệm vụ, có ý chí quyết 
tâm cao, nhận rõ vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm 
quan trọng của đại hội đảng các cấp, chấp 
hành nghiêm kỷ luật, pháp luật. Qua hơn một 
tháng thực hiện đợt thi đua, BĐBP tỉnh đã phối 
hợp phát hiện, bắt giữ 31 vụ vi phạm an ninh, 
ma túy, trộm cắp, giữ vững chủ quyền an ninh 
biên giới biển… 

Đại tá Đinh Văn Sáu khẳng định: “Kết quả 
bước đầu của đợt thi đua khẳng định quyết 
tâm, trách nhiệm chính trị cao của cán bộ, 
chiến sĩ, làm cơ sở để tổ chức tốt đại hội đảng 
các cấp trong Đảng bộ BĐBP tỉnh; đồng thời 
tạo tiền đề để đơn vị quán triệt, triển khai tốt 
nghị quyết của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị năm 2020”.   

Duy Nguyễn // http://baoquankhu7.vn/.- 
2020 (ngày 26 tháng 2) 

http://baoquankhu7.vn/dang-bo-bo-doi-
bien-phong-tinh-binh-thuan-chuan-bi-ky-dai-

hoi-lam-truoc-gan-voi-day-manh-thi-dua-
1703235506-0016866s34010gs
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ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN KỶ NIỆM 90 NĂM 
NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930- 3/2/2020) 

ảng ủy Quân sự tỉnh Bình Thuận tổ 
chức buổi sinh hoạt kỷ niệm 90 năm 
ngày thành lập Đảng cộng sản Việt 

Nam (3/2/1930- 3/2/2020). 

Đảng ủy Quân sự tỉnh tôn vinh, khen thưởng 4 Đảng 
bộ đạt trong sạch vững mạnh cấp trên cơ sở và khen 
thưởng cho 1 đảng viên 5 năm liên tục đạt danh hiệu 
đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Đại tá Phạm Văn Long - Tỉnh ủy viên - 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chỉnh ủy 
Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận ôn lại truyền 
thống của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sơ 
lược những thành tựu trong công cuộc đổi 
mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và 
lãnh đạo. 

Đối với Đảng bộ quân sự tỉnh, năm 2019 
đã lãnh đạo LLVT tỉnh hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao. Công tác huấn luyện, 
sẵn sàng chiến đấu được tăng cường. Mọi 
hoạt động của LLVT đều có nghị quyết của 
Đảng các cấp lãnh đạo. Công tác xây dựng 
tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên luôn được 
quan tâm. Đảng bộ quân sự triển khai có 
hiệu quả các mô hình trong công tác xây 
dựng đảng như: “Cán bộ, đảng viên dìu dắt 
quần chúng và cấp dưới”, “Học tập chi bộ 
bạn”… Qua bình xét, đánh giá tổ chức Đảng 
và đảng viên trong năm 2019 có 100% tổ 
chức cơ sở Đảng và cấp ủy các cấp hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trở lên, gần 98% đảng 
viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

                                                                   
         Duy Thỉnh // 

http://baoquankhu7.vn.- 2020 
 (ngày 2 tháng 2) 

http://baoquankhu7.vn/dang-bo-quan-su-
tinh-binh-thuan-ky-niem-90-nam-ngay-

thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-321930-
322020-1263438909-0016588s34010gs

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

DIỄN ĐÀN "THANH NIÊN VỚI ĐẢNG - ĐẢNG VỚI THANH NIÊN NĂM 2020”

áng 1/2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
Bình Thuận tổ chức diễn đàn “Thanh 
niên với Đảng - Đảng với thanh niên” 

và Tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu giai 
đoạn 2017 - 2019. 

Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ trao đổi 
với ĐVTN tại diễn đàn 

Chủ trì diễn đàn có đồng chí Dương Văn 
An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Thị Bích 
Liên - Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Trần 
Sinh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng với 
sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, 
ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 
và đặc biệt là sự có mặt của 90 đảng viên 
trẻ, đoàn viên ưu tú từ các Huyện, Thị, 
Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tỉnh. 

Diễn đàn “Thanh niên với Đảng - Đảng 
với thanh niên năm 2020” là dịp để các đảng 
viên trẻ và đoàn viên ưu tú ôn lại chặng 
đường lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng 
thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt 
Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Đồng 
thời, đây còn là nơi thể hiện tình cảm, niềm 
tin đối với Đảng; khát vọng được rèn luyện, 
đóng góp trí tuệ và sức trẻ vào sự phát triển 

Đ 

S 
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của quê hương Bình Thuận; là dịp các đảng 
viên trẻ gặp mặt, giao lưu, chia sẻ kinh 
nghiệm và quá trình tu dưỡng, rèn luyện, 
phấn đấu của bản thân để trở thành một 
đảng viên trẻ, tiêu biểu, gương mẫu tại địa 
phương, đơn vị. 

Tại diễn đàn, đại diện các đơn vị Huyện, 
Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc trình 
bày các ý kiến tham luận như: công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò xung 
kích của đoàn viên trong học tập, rèn luyện, 
phấn đấu trở thành đảng viên đảng cộng sản 
việt nam; giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao 
chất lượng trong công tác bồi dưỡng, giới 
thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết 
nạp; các mô hình, điển hình trong công tác 
phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho 
đảng xem xét, kết nạp; tình cảm, động lực 
phấn đấu vào đảng, mong ước được rèn 
luyện, đóng góp sức trẻ vì sự phát triển của 
quê hương, đất nước. 

Trước những câu hỏi đặt ra, những vấn 
đề đang được cán bộ, ĐVTN quan tâm, các 
đại biểu tham gia đối thoại đã lần lượt trả lời, 
giải đáp khá chi tiết những ý kiến cũng như 
định hướng, chia sẻ những kinh nghiệm 
công tác giúp cán bộ Đoàn xác định rõ hơn 
nhiệm vụ, trách nhiệm của mình... 

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Dương 
Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi 
đảng viên trẻ phải trung thành với lý tưởng 
của Đảng, tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu. 
Phải đoàn kết thống nhất và duy trì sự đoàn 
kết như lời Bác Hồ đã nói “giữ gìn sự đoàn 
kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của 
mắt mình”. Đồng thời, nâng cao trình độ về 
lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ…; gương mẫu đi đầu và sẵn sàng hi sinh 
vì sự nghiệp chung; gần dân, sát dân, trọng 
dân và có trách nhiệm với nhân dân. Đối với 
tổ chức Đoàn phải luôn đổi mới, sáng tạo; 
tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên 
ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 
vào Đảng; xung kích đi đầu, thực hiện những 
việc mới, việc khó và tổ chức nhiều hoạt 
động để tạo môi trường cho thanh niên rèn 
luyện, cống hiến. 

Tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu giai đoạn 
2017 – 2019 

Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn đã tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu 
biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, 
học tập và công tác giai đoạn 2017-2019. 
Đây là những tấm gương sáng về học tập, 
lao động, sáng tạo, rèn luyện, tình nguyện vì 
cộng đồng, mẫu mực trong công tác và sinh 
hoạt, nói đi đôi với làm, là những nhân tố tích 
cực trong thực hiện các chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Diễn đàn Thanh niên với Đảng - Đảng với 
Thanh niên năm 2020 và Tuyên dương 
Đảng viên trẻ tiêu biểu giai đoạn 2017-2019 
là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, qua 
diễn đàn lần này, các cấp bộ Đoàn mong 
muốn mong muốn các cấp ủy Đảng, chính 
quyền địa phương tiếp tục bám sát, quan 
tâm lãnh chỉ đạo công tác đoàn và phong 
trào thanh thiếu nhi; tạo điều kiện thuận lợi 
để Đoàn huy động, tổ chức cho thanh niên 
tham gia thực hiện các nhiệm vụ, chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội; đào tạo, bồi 
dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính 
sách đối với đội ngũ cán bộ đoàn; qua đó 
tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng 
và tuổi trẻ, tạo động lực để đoàn viên thanh 
niên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vững tin tiến 
bước dưới cờ Đảng, cống hiến hết mình xây 
dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu 
đẹp văn minh. 

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

 (ngày 3 tháng 2) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/tuoi-tre-
viet-nam-tu-hao-tien-buoc-duoi-co-

dang/binh-thuan-dien-dan-thanh-nien-voi-
dang---dang-voi-thanh-nien-nam-2020
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GIAO BAN TRỰC TUYẾN DƯ LUẬN XÃ HỘI 2019 VÀ HỌC TẬP 
CHUYÊN ĐỀ 2020 

áng 31/01, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban 
dư luận xã hội năm 2019 và triển khai 

học tập chuyên đề 2020 “Tăng cường khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và 
hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”. 

 

Tham dự và chủ trì hội nghị, có đồng chí 
Lê Thị Bích Liên - Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí 
Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ 
tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; hơn 200 đồng 
chí Ủy viên BCH các Huyện, Thị, Thành 
đoàn và Đoàn trực thuộc; Các đồng chí Bí 
thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở 
trực thuộc các Huyện, Thị, Thành đoàn. 

Hội nghị giao ban dư luận xã hội năm 
2019 đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng 
góp của đại diện các đơn vị. Theo đó, hội 
nghị đã trao đổi một số vấn đề trọng tâm 
như: tình hình tai nạn giao thông trong thanh 
thiếu niên, việc chấp hành Nghị định 
100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; tình trạng 
ô nhiễm môi trường,... 

Đồng thời các đại biểu cũng phát biểu góp 
ý, làm rõ thêm một số vấn đề nổi cộm được 
dư luận quan tâm trên địa bàn tỉnh và đề 
xuất một số giải pháp để nâng cao chất 
lượng xử lý, định hướng dư luận trong đoàn 
viên thanh niên đối với các chủ trương, pháp 
luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp 
của thanh thiếu niên. Từ đó, giúp cho cán bộ 
Đoàn nắm bắt thông tin chính xác, góp phần 
thực hiện tốt công tác định hướng tuyên 

truyền, vận động đoàn viên thanh niên thực 
hiện. 

 

Cũng tại hội nghị, các cán bộ Đoàn tham 
dự đã được nghe GS Hoàng Chí Bảo trình 
bày các nội dung chuyên đề liên quan đến 
“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” gồm 2 phần: Tư 
tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về 
tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây 
dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch 
vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 
nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, 
xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai 
đoạn mới thông qua những câu chuyện cảm 
động và chân thực về cuộc đời, đạo đức, 
phong cách của Bác Hồ. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách của Bác có ý nghĩa rất lớn, 
cấp thiết đối với đội ngũ cán bộ Đoàn trong 
giai đoạn hiện nay. Qua đó, giúp cán bộ 
Đoàn, đoàn viên chân chính hiểu sâu sắc 
hơn về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. 

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

 (ngày 1 tháng 2) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-
giao-duc/binh-thuan-giao-ban-truc-tuyen-

du-luan-xa-hoi-2019-va-hoc-tap-chuyen-de-
2020

S 
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LLVT TỈNH BÌNH THUẬN SẴN SÀNG ỨNG PHÓ BỆNH DỊCH 

ính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận chưa ghi nhận trường 
hợp nào mắc bệnh viêm phổi cấp do 

chủng mới của virus Covid - 19 gây ra, 
nhưng theo đánh giá, tình hình dịch diễn 
biến rất phức tạp. Do đó, cùng với các ngành 
chức năng khác, LLVT tỉnh tích cực triển 
khai các biện pháp phòng chống để ngăn 
chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo sức 
khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên 
địa bàn đóng quân. 

Kiểm tra thân nhiệt cán bộ. 

Xác định Quân đội là một trong những lực 
lượng chính trong công tác phòng chống 
dịch, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện 
nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của trên, 
nhất là hướng dẫn về quy trình, quy định 
phòng chống dịch của ngành Quân y. Bộ 
CHQS tỉnh tích cực tuyên truyền, giáo dục, 
nâng cao cảnh giác cho các lực lượng, chủ 
động hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với các 
lực lượng có liên quan, nhất là ngành y tế để 
chuẩn bị kỹ các phương án và nhiệm vụ sẵn 
sàng cách ly những người từ vùng dịch bệnh 
trở về; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý 
triệt để các biểu hiện của bệnh do vi rút 
Covid - 19, không để lây nhiễm, lan rộng, 
bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân và 
cán bộ chiến sĩ, góp phần giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân 
khu về việc tổ chức phối hợp, tiếp nhận công 
dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ 
Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch về 
địa bàn tỉnh. Bộ CHQS tỉnh chọn khu vực 
cách ly tại Trung đoàn 812 được thành lập 
với khả năng tiếp nhận, bảo đảm cho 150 
người. 

Theo Thượng tá Trương Văn Phước – 
Trưởng ban Quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
cho biết, đến nay, mọi công tác chuẩn bị của 
khu vực cách ly đã hoàn tất. Từ kế hoạch 
tiếp nhận, đến công tác chuẩn bị đảm bảo 
hậu cần chỗ ăn, ở, sinh hoạt, doanh cụ, 
doanh trại, phục vụ cho các trường hợp phải 
cách ly đều được chuẩn bị chu đáo. Doanh 
trại, những dụng cụ phục vụ đều tẩy trùng, 
vệ sinh sạch sẽ và sẵn sàng cho việc tiếp 
nhận người cách ly bất cứ lúc nào khi có 
lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu và chỉ đạo 
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Ngoài ra, 1 tổ quân 
y tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng tăng 
cường cho Trung đoàn 812 khi cần thiết. 

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, 
chiến sĩ, tránh sự lây nhiễm của dịch bệnh, 
doanh trại trong toàn lực lượng đều được vệ 
sinh thường xuyên và tăng cường phun 
thuốc khử trùng. Cán bộ, chiến sĩ được theo 
dõi, kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Các 
cơ quan, đơn vị và Trường Quân sự tỉnh 
phun thuốc khử trùng doanh trại 3 ngày/1lần, 
thành lập 1 khu vực cách ly riêng để sẵn 
sàng cách ly, theo dõi những trường hợp khi 
có biểu hiện của bệnh. 

 

Duy Thỉnh // http://baoquankhu7.vn/.- 
2020 (ngày 28 tháng 2) 

http://baoquankhu7.vn/llvt-tinh-binh-
thuan-san-sang-ung-pho-benh-dich--

1472732316-0016914s34010gs 
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LLVT TỈNH BÌNH THUẬN TỔNG KẾT 5 NĂM PHONG TRÀO THI ĐUA 
“NGÀNH HẬU CẦN QUÂN ĐỘI LÀM THEO LỜI BÁC HỒ DẠY” 

gày 26 tháng 2, Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận tổ chức hội nghị tổng kết 5 
năm Phong trào thi đua “Ngành Hậu 

cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. 

Đại biểu tham quan sản phẩm tăng gia sản xuất. 

Qua 5 năm thực hiện Phong trào thi đua 
“Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác 
Hồ dạy” trong LLVT tỉnh Bình Thuận đã trở 
thành động lực thúc đầy các cơ quan, đơn 
vị, cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ được giao. 

Thông qua phong trào thi đua củng cố và 
phát huy mạnh mẽ ý thức cần kiệm, góp 
phần nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng cơ 
sở vật chất hậu cần, tài chính. Tỉnh chú trọng 
xây dựng tiềm lực và thế trận hậu cần tại 
chỗ, nhất là xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu 
cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh. 
Ngành Hậu cần tỉnh thường xuyên tổ chức 
dự trữ đầy đủ các trang bị hậu cần bảo đảm 
đủ về số lượng, tốt về chất lượng phù hợp 
với nhiệm vụ thời bình, sẵn sàng bảo đảm 
cho nhiệm vụ thời chiến và các nhiệm vụ đột 
xuất. 

Toàn tỉnh có 24 khu TGSX, chăn nuôi tập 
trung với diện tích 1.247 ha. Hiện nay đàn 
gia súc, gia cầm luôn duy trì, bảo đảm cung 
ứng phần lớn thịt cho bộ đội. Các đơn vị 
đóng quân trên đảo Phú Quý, Đại đội Trinh 
sát 5, Trung đoàn 812, Ban CHQS các 
huyện tăng gia sản xuất quanh bếp, quanh 

doanh trại tự túc được rau xanh, củ, quả, 
làm đẹp cảnh quan môi trường. 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt 
trong thực hiện phong trào. 

Công tác chăm sóc sức khỏe, thu dung 
điều trị, phòng bệnh, phòng dịch, vệ sinh môi 
trường trong LLVT tỉnh được chú trọng. 
Doanh trại được đầu tư xây dựng bảo đảm 
nơi ở, ăn cho bộ đội khang trang sạch, đẹp. 
100% Ban CHQS xã, phường, thị trấn có trụ 
sở làm việc, bảo đảm tốt đời sống vật chất, 
văn hóa, tinh thần cho DQTV khi thực hiện 
nhiệm vụ huấn luyện, trực SSCĐ. Cán bộ 
hậu cần có nhiều sáng kiến, cải tiến có giá 
trị thực tiễn tăng năng suất, hiệu quả công 
việc, có nhiều giải pháp thiết thực tiết kiệm 
chất đốt, vật tư, xăng dầu, quản lý chặt chẽ 
cơ sở vật chất, tận dụng tối đa nguồn tăng 
gia để nâng cao đời sống bộ đội 

Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 12 tập thể và 
13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 
năm thực hiện Phong trào thi đua “Ngành 
Hậu cần Quân đội làm theo  lời Bác Hồ dạy”. 

 

Duy Thỉnh // http://baoquankhu7.vn/.- 
2020 (ngày 26 tháng 2) 

http://baoquankhu7.vn/llvt-tinh-binh-
thuan-tong-ket-5-nam-phong-trao-thi-dua-

nganh-hau-can-quan-doi-lam-theo-loi-bac-
ho-day-920706562-0016875s34010gs 
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TỈNH BÌNH THUẬN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH 
CHO HƠN 21.600 LƯỢT NGƯỜI 

gày 17-2, Hội đồng Giáo dục quốc 
phòng an ninh (QPAN) tỉnh Bình 
Thuận tổ chức tổng kết công tác giáo 

dục QPAN năm 2019 triển khai nhiệm vụ 
năm 2020. 

Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình 
Thuận lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công 
tác giáo dục QPAN. Hội đồng giáo dục 
QPAN tỉnh Bình Thuận tích cực chỉ đạo các 
sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ 
chức khảo sát, xây dựng kế hoạch tổ chức 
bồi dưỡng kiến thức giáo dục QPAN cho các 
đối tượng đảm bảo đúng đủ nội dung, 
chương trình quy định. Năm 2019, Bình 
Thuận đã  tổ chức 273 lớp cho hơn 21.600 
lượt người, góp phần xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân vững mạnh. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh 
đã biểu dương những kết quả đạt được của 
Hội đồng Giáo dục QPAN các địa phương 

năm 2019, đồng thời yêu cầu tập trung thực 
hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong 
năm 2020 như: Đổi mới nâng cao hình thức 
giảng dạy môn giáo dục QPAN cho học sinh 
trong các nhà trường; liên kết giảng dạy cho 
sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, 
đại học theo đúng quy định; đầu tư mua sắm 
trang thiết bị, dụng cụ dạy học; xây dựng hệ 
thống thao trường, bãi tập đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ dạy và học… 

Dịp này, Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh 
Bình Thuận đã tặng bằng khen cho 18 tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Thanh Nhân, Duy Nguyên // 
https://www.qdnd.vn/.- 2020 

 (ngày 17 tháng 2) 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-
ninh/tin-tuc/tinh-binh-thuan-boi-duong-kien-
thuc-quoc-phong-an-ninh-cho-hon-21-600-

luot-nguoi-610212 

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

TỈNH BÌNH THUẬN CÓ 37 ĐẢNG VIÊN (2,84%) NHẬP NGŨ 

heo báo cáo của 10 huyện, thị xã, 
thành phố giao quân của tỉnh Bình 
Thuận, đến 7 giờ 30 phút ngày 12 

tháng 2 đã tổ chức lễ giao, nhận quân xong. 
Địa phương giao quân và đơn vị nhận quân 
phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong việc tổ 
chức đưa công dân về đơn vị bảo đảm an 
toàn.  

Đại tá Phạm Văn Long – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận giao 1.301 
quân (có 1 nữ). Các địa phương đã đạt chỉ 
tiêu giao ở cả 03 cấp (xã, huyện, tỉnh). Chất 
lượng thanh niên nhập ngũ vào Quân đội có 
37 đảng viên, đạt 2,84%; 147 thanh niên có 
trình độ cao đẳng, đại học, đạt 11,29%, (tăng 
1,14%); sức khỏe loại 1, loại 2 là 622 công 
dân, chiếm 47,8%; thanh niên tình nguyện 
nhập ngũ chiếm 30,51%, 93 là người dân tộc 
thiểu số chiếm 7,14%. 

 

Duy Thỉnh // http://baoquankhu7.vn/.- 
2020 (ngày 12 tháng 2) 

http://baoquankhu7.vn/tinh-binh-thuan-
co-37-dang-vien-284-nhap-ngu-178292879-

0016708s34010gs

 

N 

T 
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TỈNH BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG 
KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2020 

gày 17-2, Hội đồng Giáo dục quốc 
phòng an ninh (QPAN) tỉnh Bình 
Thuận tổ chức tổng kết công tác giáo 

dục QPAN năm 2019 triển khai nhiệm vụ 
năm 2020. 

 

Các chức sắc tôn giáo tham gia học tập kiến thức 
quốc phòng và an ninh. 

Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình 
Thuận lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công 
tác giáo dục QPAN. Hội đồng giáo dục 
QPAN tỉnh Bình Thuận tích cực chỉ đạo các 
sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ 
chức khảo sát, xây dựng kế hoạch tổ chức 
bồi dưỡng kiến thức giáo dục QPAN cho các 
đối tượng đảm bảo đúng đủ nội dung, 
chương trình quy định. Năm 2019, Bình 

Thuận đã  tổ chức 273 lớp cho hơn 21.600 
lượt người, góp phần xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân vững mạnh. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh 
đã biểu dương những kết quả đạt được của 
Hội đồng Giáo dục QPAN các địa phương 
năm 2019, đồng thời yêu cầu tập trung thực 
hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong 
năm 2020 như: Đổi mới nâng cao hình thức 
giảng dạy môn giáo dục QPAN cho học sinh 
trong các nhà trường; liên kết giảng dạy cho 
sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, 
đại học theo đúng quy định; đầu tư mua sắm 
trang thiết bị, dụng cụ dạy học; xây dựng hệ 
thống thao trường, bãi tập đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ dạy và học… 

Dịp này, Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh 
Bình Thuận tặng bằng khen cho 18 tập thể, 
cá nhân có thành tích xuất sắc. 

  

Duy Nguyên // http://baoquankhu7.vn.- 
2020 (ngày 18 tháng 2) 

http://baoquankhu7.vn/tinh-binh-thuan-
trien-khai-cong-tac-boi-duong-kien-thuc-

quoc-phong-an-ninh-nam-2020-624698164-
0016778s36610gs

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

3 GIẢI PHÁP BỀN VỮNG GIẢI CỨU TRÁI THANH LONG 

ừa qua, tại TPHCM, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã có cuộc làm việc với hệ 
thống phân phối Saigon Co.op, Lotte, 

Big C, Vicomex… về giải pháp tiêu thụ trái 
thanh long đang tồn đọng tại tỉnh.  

Tại cuộc họp, đại diện UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết, trái thanh long tại tỉnh đã 
được trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP và 
xuất khẩu đến 18 nước trên thế giới. Tuy 
nhiên, phần lớn doanh nghiệp (DN) thu mua, 
chế biến trên địa bàn tỉnh quy mô sản xuất 
vừa, nhỏ. Các DN xuất khẩu chủ yếu theo 
đường tiểu ngạch chiếm hơn 80% và theo 
hợp đồng chỉ chiếm 20%. Chính vì thế, việc 

đóng cửa biên giới Trung Quốc vì lo ngại 
tình hình dịch bệnh đã tác động rất lớn đến 
hoạt động xuất khẩu thanh long của tỉnh. 
Hiện lượng thanh long còn tồn trên cây và 
kho tại tỉnh ước tính 50.000 tấn, với giá thu 
mua dao động 10.000-11.000 đồng/kg.  

Liên quan đến vấn đề này, đại diện hệ 
thống Big C khẳng định, hiện đơn vị đang hỗ 
trợ tiêu thụ khoảng 40-50 tấn trái thanh 
long/tuần. Còn về phía Saigon Co.op, dù 
đơn vị đã áp dụng nhiều giải pháp kích cầu 
tiêu dùng nhưng lượng tiêu thụ tối đa cũng 
chỉ đạt mức khoảng 100-150 tấn/tuần và 
không có khả năng tăng thêm.  

N 

V 
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Thanh long đang được hệ thống siêu thị tại TPHCM 
hỗ trợ thu mua và tiêu thụ 

Nhiều DN thu mua nông sản cho rằng, 
việc tương trợ người nông dân trong bối 
cảnh dịch bệnh cũng như tồn dư lượng lớn 
hàng nông sản là cần thiết. Tuy nhiên, phải 
thấy rằng đây chỉ mới hỗ trợ tiêu thụ tươi nên 
phải dựa hoàn toàn vào nhu cầu sử dụng 
của người dân. Trước mắt, cơ quan chức 
năng đã làm việc với các hệ thống phân phối 
và đưa ra 3 giải pháp hỗ trợ cụ thể. Một là, 
hệ thống phân phối sẽ thực hiện thu mua 
tươi nhưng ưu tiên bán hàng tại những tỉnh, 
thành phố không có trồng thanh long. Giải 

pháp thứ hai, làm việc với hệ thống phân 
phối hoặc các DN có khả năng tăng công 
suất chế biến, sấy khô, sấy dẻo, nước ép, 
bánh kẹo… đối với mặt hàng này. 

Điều này sẽ thuận lợi hơn cho các hệ 
thống phân phối nếu muốn hỗ trợ đầu ra ổn 
định cho sản phẩm chế biến từ trái thanh 
long. Giải pháp cuối cùng là tăng khả năng 
xuất khẩu cho mặt hàng này. Tuy nhiên, đây 
là giải pháp dài hơi, bởi cần phải đánh giá 
khả năng cung ứng, chỉ tiêu chất lượng 
nguồn nguyên liệu trái thanh long.  

Cũng theo ý kiến của nhiều DN, về phía 
tỉnh Bình Thuận cần làm tốt vai trò kết nối hệ 
thống phân phối với nhà vườn, đại lý thu 
mua để nắm bắt rõ lượng hàng tồn đọng. Về 
lâu dài, tỉnh Bình Thuận cần thiết phải có 
chính sách phù hợp để thu hút mạnh DN đầu 
tư chế biến sâu cho mặt hàng thanh long.  

Khánh My // 
https://www.sggp.org.vn/.- 2020 

 (ngày 13 tháng 2) 

https://www.sggp.org.vn/3-giai-phap-ben-
vung-giai-cuu-trai-thanh-long-645334.html

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

12 ĐƠN VỊ KẾT NỐI THU MUA TRÁI THANH LONG BÌNH THUẬN 

ở Công thương Bình Thuận vừa kết 
nối thành công với 12 đơn vị là các 
doanh nghiệp thương mại để hỗ trợ 

nông dân tiêu thụ 90.000 tấn trái thanh long. 

Theo đó, Sở Công thương tỉnh Bình 
Thuận đã làm việc với các hệ thống siêu thị 
Big C, Lotte, Co.op, Bách hóa Xanh, 
VinMart, Mega maket, Satra, Genshei, 
Aeon, Nafoods Group… nhằm kết nối, hỗ 
trợ, đẩy mạnh việc thu mua, tiêu thụ sản 
phẩm thanh long cho các doanh nghiệp, hợp 
tác xã và nông dân Bình Thuận. Đồng thời, 
Sở Công thương Bình Thuận cũng đã làm 
việc với Sở Công thương Hà Nội để tạo điều 
kiện đưa trái thanh long vào hệ thống các 
chợ, siêu thị, trung tâm thương mại Thủ đô. 

Các đơn vị này cũng đã cam kết sẽ hỗ trợ, 
tiêu thụ gần 90.000 tấn thanh long cho Ninh 
Thuận. Sản lượng thanh long Bình Thuận 
thu hoạch trong tháng 2 là hơn 44.000 tấn, 
trong tháng 3 gần 44.000 tấn. 

12 đơn vị kết nối thu mua trái thanh long Bình Thuận. 

Tín hiệu đáng mừng là vài ngày trở lại 
đây, giá thanh long tại Bình Thuận đang 
nhích dần lên. Cụ thể, ngày 16/2, nhiều 
thương lái mua tại vườn với giá 6.000 – 
8.000 đồng/kg, thậm chí có vườn được mua 
đến 10.000 đồng/kg, cao hơn khá nhiều so 
với mức giá từ 4.000 – 6.000 đồng/kg so với 
cách đây hơn 10 ngày. 

 “Hiện tại trong tình hình dịch bệnh đang 
lan rộng như vậy thì người nông dân thật sự 

S 
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là khó khăn nên Tập đoàn Lotte đã tham gia 
vào hỗ trợ. Hiện tại chúng tôi đã thu mua trái 
thanh long ở Bình Thuận và đưa đi các trung 
tâm thương mại của hệ thống trong cả nước. 
Dự kiến, chúng tôi tăng gấp 300% sản lượng 
tiêu thụ so với trước và chúng tôi sẽ hỗ trợ 
thu mua với mức giá chấp nhận được” - ông 

Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc siêu thị Lotte 
Bình Thuận cho biết./. 

Văn Thuận // https://vov.vn/.- 2020 
(ngày 16 tháng 2) 

https://vov.vn/kinh-te/12-don-vi-ket-noi-
thu-mua-trai-thanh-long-binh-thuan-

1011099.vov

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

BÌNH THUẬN THẤT THU MÙA THANH LONG TRÁI VỤ 

iá bán thanh long tại Bình Thuận chỉ 
còn 4.000 - 7.000 đồng/kg nhưng 
thương lái thu mua nhỏ giọt khiến 

nhiều nông dân không mặn mà sản xuất 

Nhiều nhà vườn trồng thanh long tại tỉnh 
Bình Thuận ngừng chong đèn kích thích ra 
hoa trái vụ để giảm thiệt hại vì lo ngại ảnh 
hưởng từ đại dịch do virus corona chủng 
mới (Covid-19) còn kéo dài. Với vườn thanh 
long 500 trụ, trang bị một bình điện hạ thế 
riêng, thời điểm này mọi năm, ông Nguyễn 
Văn Khuê (thôn Đằng Thành, xã Mương 
Mán, huyện Hàm Thuận Nam) đã chong đèn 
trái vụ 2 lần. Thế nhưng, do ảnh hưởng từ 
dịch Covid-19, giá thanh long xuống tận đáy, 
khiến ông Khuê không dám mạo hiểm. "Hiện 
tại, tôi chấp nhận ngưng chong đèn để dồn 
sức cho cây thanh long thu hoạch vụ mùa 
mới may ra có lời chứ cố làm rồi tình hình 
này khi bán ra chỉ từ huề vốn đến lỗ" - ông 
Khuê nói. 

Ông Khuê cắt tỉa cành để chờ vụ thanh long mùa tới, 
thay vì tiếp tục chong đèn. 

Do thời tiết không thuận lợi, 400 gốc 
thanh long của anh Nguyễn Văn Suất tại xã 
Hàm Hiệp (huyện Hàm Thuận Bắc) chỉ ra 
hoa lưa thưa. Lẽ ra, theo lệ thường, anh 
Suất phải bắt bóng đèn để "hấp" lại vườn 

cho cây ra hoa tiếp. Thế nhưng, do tình hình 
thu mua thanh long ảm đạm và dự đoán giá 
khó nhích lên được trong vài ngày tới nên 
anh quyết định ngưng hẳn. 

Theo các chủ vựa ở Bình Thuận, do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19, việc thu mua, xuất 
khẩu thanh long sang Trung Quốc bị gián 
đoạn nhiều ngày qua. Đầu tháng 2-2020, 
cửa khẩu Hữu Nghị đã mở cho các xe 
container chở thanh long được thông quan 
nhưng chỉ nhỏ giọt. Trong khi đó, sức tiêu 
thụ mặt hàng này tại Trung Quốc cũng giảm 
mạnh do các khu chợ, trung tâm thương mại 
hạn chế mở cửa. Theo Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, toàn 
tỉnh còn gần 90.000 tấn thanh long trái vụ đã 
và sắp chín. 

Tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ 
vướng mắc trong tiêu thụ thanh long mới 
đây, ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, yêu cầu các sở 
ngành, địa phương hướng dẫn người trồng 
có kế hoạch sản xuất phù hợp với diễn biến 
của dịch bệnh viêm phổi cấp. "Đối với hộ gia 
đình và cơ sở trồng thanh long không có hợp 
đồng bao tiêu sản phẩm thì không tiếp tục 
chong đèn. Trường hợp đã chong đèn ra 
hoa thì cũng nên tỉa bớt trái. Đồng thời, đẩy 
mạnh sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP để tiêu thụ ở những thị trường 
có yêu cầu cao về chất lượng" - ông Phong 
cho biết. 

Bình Thuận là địa phương canh tác thanh 
long nhiều nhất nước với tổng diện tích trên 
30.000 ha, sản lượng thu hoạch hằng năm 
đạt bình quân 500.000 tấn. Trong đó, Trung 
Quốc vẫn là thị trường chính với mức xuất 
khẩu chính ngạch 2%-3%, mua bán biên 

G 

https://vov.vn/kinh-te/12-don-vi-ket-noi-thu-mua-trai-thanh-long-binh-thuan-1011099.vov
https://vov.vn/kinh-te/12-don-vi-ket-noi-thu-mua-trai-thanh-long-binh-thuan-1011099.vov
https://vov.vn/kinh-te/12-don-vi-ket-noi-thu-mua-trai-thanh-long-binh-thuan-1011099.vov


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 02 năm 2020                           __             -22- 
 

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

mậu với thương nhân Trung Quốc trên 80%. 
Thời gian sản xuất trái vụ của nông dân Bình 
Thuận thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 
5 năm sau. Hơn một nửa trong tổng số diện 
tích trên 30.000 ha thanh long được luân 
phiên chong đèn hằng năm. Việc nông dân 
chủ động ngưng chong đèn sản xuất nghịch 
vụ có thể làm giảm mạnh sản lượng trong 2-
3 tháng tới.  

Trung Quốc đặt mua trở lại 

Chiều 14-2, trao đổi với phóng viên Báo 
Người Lao Động, ông Lê Minh Đức, Giám 
đốc Sở Công Thương tỉnh Long An, cho biết 
hiện các nhà kho Trung Quốc đã đặt hàng 
thanh long ruột đỏ trở lại, giá mua khoảng 
20.000 - 30.000 đồng/kg, tùy loại. Tuy nhiên, 
thanh long trái vụ đã thu hoạch xong đợt 1, 
vài ngày nữa đợt 2 mới chín tới để có thể cắt 
bán. Ông Nguyễn Quốc Thịnh, Chủ tịch Hiệp 

hội Thanh long Long An, cũng xác nhận hiện 
thanh long Long An đã tạm hết hàng, dự kiến 
sẽ thu hoạch rộ để xuất bán cho Trung Quốc 
trở lại trong cuối tháng này. "Toàn tỉnh Long 
An còn khoảng 80.000 - 90.000 tấn thanh 
long trái vụ chưa thu hoạch. Mấy ngày nay, 
nông dân thu hoạch xong đợt 1 tạm ngưng 
chong đèn để chờ thông tin thị trường, nay 
Trung Quốc phát tín hiệu "ăn" hàng trở lại 
nên bà con đã chong đèn" - ông Thịnh thông 
tin thêm. 

T.Nhân 

Hợp Phố // https://nld.com.vn/.- 2020 
(ngày 15 tháng 2) 

https://nld.com.vn/kinh-te/binh-thuan-
that-thu-mua-thanh-long-trai-vu-

20200214183736861.htm 

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

BECAMEX LÊN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP VSIP 
BÌNH THUẬN 

ecamex sẽ góp vốn 30% để thành lập 
công ty kinh doanh bất động sản và 
phát triển khu công nghiệp. 

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và 
Phát triển Công nghiệp (Becamex, UPCoM: 
BCM) vừa công bố Nghị quyết thông qua 
việc góp vốn thành lập công ty để đầu tư dự 
án khu công nghiệp dịch vụ đô thị Becamex 
VSIP Bình Thuận, khu vực giáp ranh với Bà 
Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai. 

Theo như Becamex, tên công ty dự kiến 
là CTCP Đầu tư và Phát triển công nghiệp 
Đông Sài Gòn với ngành nghề chính kinh 
doanh bất động sản và phát triển khu công 
nghiệp. 

Vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng, con 
số này được tăng theo quy mô đầu tư dự án, 
trong đó, vốn góp của Becamex luôn đảm 
bảo ở mức 30%. 

Hội đồng quản trị của Becamex cũng cho 
biết Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2020 vào 24/4 tại thành phố 
mới Bình Dương. Tại cuộc họp, ban lãnh 
đạo công ty sẽ báo cáo lộ trình tăng vốn và 

tình hình triển khai việc niêm yết trên sàn 
HoSE trong năm 2019. 

Trước đó, Becamex có kế hoạch chuyển 
niêm yết chứng khoán lên Sở giao dịch 
chứng khoán TP HCM (HoSE). Vào cuối 
tháng 11/2019, HoSE thông báo đã nhận 
được hồ sơ đăng ký niêm yết của Becamex. 
Công ty từng dự kiến có thể được niêm yết 
vào đầu tháng 1/2020, song đến nay chưa 
có thông tin thêm. 

Năm 2019, Becamex đạt doanh thu thuần 8.298 tỷ 
đồng, tăng 30%; lãi sau thuế 2.673 tỷ đồng, tăng 15%. 

Doanh thu tài chính trong năm tăng mạnh 
so với thời điểm đầu năm đạt hơn 479 tỷ 
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đồng do Becamex đã thoái vốn tại một loạt 
các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh 
liên kết. Cụ thể, thoái vốn khỏi Bảo hiểm 
Hùng Vương (100%), khỏi Dược Becamex 
(100%) và thoái bớt vốn tại CTCP Nước và 
môi trường Bình Dương... 

Tổng nợ phải trả đến cuối năm của Công 
ty còn 28.491 tỷ đồng. Tổng vay nợ thuê tài 
chính ngắn hạn và dài hạn còn hơn 14.500 

tỷ đồng. Tổng tài sản đến cuối năm cũng 
giảm gần 1.700 tỷ đồng so với đầu năm, còn 
hơn 43.500 tỷ đồng. 

Anh Nhi // 
https://vietnamdaily.net.vn/.- 2020  

(ngày 15 tháng 2) 

https://vietnamdaily.net.vn/bat-dong-
san/becamex-len-ke-hoach-dau-tu-khu-

cong-nghiep-vsip-binh-thuan-83689.html

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

BÌNH THUẬN PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM 
THỦY SẢN AN TOÀN 

hực hiện chủ trương phát triển chuỗi 
cung ứng thực phẩm an toàn, bảo 
đảm quản lý nguồn gốc xuất xứ sản 

phẩm, tỉnh Bình Thuận đã ban hành cơ chế, 
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo 
quản, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm 
nông sản, thủy sản chủ lực của tỉnh; khuyến 
khích các cơ sở, người lao động tham gia 
vào chuỗi cung ứng thực phẩm thủy sản an 
toàn. Tỉnh phấn đấu năm 2020, có 50% số 
sản phẩm thực phẩm được kiểm soát theo 
chuỗi. 

Theo đó, tỉnh thực hiện liên kết, kiểm soát 
tất cả các khâu, từ đánh bắt đến thu mua, sơ 
chế, chế biến, đóng gói và tiêu thụ sản 
phẩm. Tất cả các công đoạn đều áp dụng 
chương trình quản lý chất lượng, kiểm soát 
mối nguy an toàn thực phẩm toàn bộ theo 
chuỗi (HACCP), bảo đảm truy xuất nguồn 
gốc, có cam kết về an toàn chất lượng. 

Năm 2019, tỉnh đã xây dựng và kết nối 
hoàn thiện 36 chuỗi cung ứng thủy sản an 

toàn; trong đó có 25 chuỗi thủy sản khô, thủy 
sản đông lạnh và đồ hộp với hơn 27 nghìn 
tấn sản phẩm. Riêng đối với sản phẩm nước 
mắm Phan Thiết, tỉnh đã thực hiện quản lý 
chất lượng từ năm 2014. Tỉnh chỉ đạo tiếp 
tục nhân rộng mô hình chuỗi cung ứng nước 
mắm an toàn. Đến nay, toàn tỉnh có 10 chuỗi 
cung ứng nước mắm với sản lượng được 
kiểm soát theo chuỗi là 13,3 triệu lít/năm. 
Việc xây dựng thành công các chuỗi cung 
ứng thực phẩm thủy sản an toàn đã giúp 
người lao động nâng cao kiến thức về an 
toàn thực phẩm, điều kiện sản xuất và kinh 
doanh cũng được cải thiện rõ rệt. 

PV // https://nhandan.com.vn/.- 2020 
(ngày 14 tháng 2) 

https://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-
su-kien/item/43258002-binh-thuan-phat-

trien-chuoi-cung-ung-thuc-pham-thuy-san-
an-toan.html 

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

BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI NHIỀU GIẢI PHÁP TIÊU THỤ 
THANH LONG 

ịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
nCoV gây ra đã và đang diễn biến hết 
sức phức tạp tại Trung Quốc. Các 

cửa khẩu của các tỉnh biên giới phía bắc đã 
tạm dừng các giao dịch trao đổi hàng hóa 
đến hết ngày 8-2-2020, dự báo có thể kéo 
dài thời gian tạm dừng thông thương hàng 

hóa. Do đó, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu 
thanh long của Bình Thuận đang gặp rất 
nhiều khó khăn do lượng hàng bị dồn ứ tại 
các cửa khẩu ở biên giới phía bắc vì hàng 
không được thông quan qua Trung Quốc. 

T 
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Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo cuộc họp bàn 
giải pháp sản xuất, tiêu thụ thanh long bị ảnh hưởng 
do dịch bệnh nCoV. 

Hiện nay, thanh long trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận đang trong thời điểm ra trái vụ, 
tuy nhiên sức mua thanh long tại các nhà 
vườn có xu hướng giảm mạnh so với cùng 
kỳ, một số doanh nghiệp, cơ sở thu mua 
thanh long đã ngừng mua hoặc có thu mua 
thì với giá rất rẻ. Chị Hồ Thị Mai, xã Hàm 
Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận cho biết, hiện nay các thương lái cứ 
nói do dịch bệnh nên ép giá, thanh long giờ 
chỉ còn từ 2.000 đồng đến 4.000 đồng/kg, 
người dân cũng rất lo thanh long giá thấp...". 

Anh Nguyễn Quốc Thắng, huyện Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận tâm sự: "Bà 
con nông dân trồng thanh long bây giờ ai 
cũng lo vì giá rất thấp, với thanh long chong 
đèn trái vụ như thế này thì người nông dân 
bị lỗ rất nhiều". 

Bình Thuận có tổng diện tích trồng thanh 
long gần 30 nghìn ha, hiện có khoảng 10 
nghìn ha thanh long đang xử lý chong đèn 
cho ra trái vụ, ước sản lượng thu hoạch đạt 
từ 85 nghìn đến 100 nghìn tấn. Trong khi đó, 
vẫn còn hơn 500 xe container chở khoảng 
10 nghìn tấn thanh long bị dồn ứ tại các cửa 
khẩu biên giới đang chờ thông quan. 

Với sản lượng thanh long của Bình Thuận 
lớn như vậy mà không thể bán được làm cho 
người nông dân trồng thanh long hết sức 
khó khăn. Để hỗ trợ, đồng hành cùng người 
nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn này, 
nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thanh long tại 
Bình Thuận đã đứng ra thu mua hàng nghìn 
tấn trái cây này. 

Bà Đinh Thị Kiên, Giám đốc Công ty 
TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Kiên 
Kiên 1&2 đã 10 năm nay xuất khẩu thanh 
long cho biết, chưa bao giờ thấy tình trạng 

xuất khẩu thanh long gặp khó khăn như thế 
này. Hiện, lượng hàng của công ty Kiên Kiên 
ở bên Trung Quốc vẫn chưa tiêu thụ hết. 
Thế nhưng, bà Kiên vẫn quyết định thu mua 
hơn 2.000 tấn thanh long với giá từ 5.000 
đến 7.000 đồng/kg trữ vào kho lạnh hiện có 
để chia sẻ phần nào khó khăn cho người 
dân trong thời điểm hiện tại. Bà Kiên chia sẻ: 
"Chúng tôi chưa bán được hàng nhưng 
chúng tôi thấy mối lái và người nông dân sản 
xuất ra trái thanh long rất khổ mà nhà tôi có 
kho lạnh 2.000 tấn nên chúng tôi thu mua từ 
ngày hôm qua, mua để cho công nhân làm 
mỗi ngày 200 đến 300 tấn, mới hai ngày đã 
hơn 1.000 tấn rồi, mua để cắt dần chia sẻ 
với người dân". 

Trong những ngày qua, Công ty TNHH Thương mại 
xuất nhập khẩu Kiên Kiên 1&2, huyện Hàm Thuận 
Nam (Bình Thuận) đã thu mua 2.000 tấn thanh long 
trữ vào kho lạnh. 

Những ngày qua, không riêng Công ty 
TNHH TM-XNK Kiên Kiên 1&2, nhiều doanh 
nghiệp, cơ sở thu mua thanh long tại Bình 
Thuận cũng đã mua trữ thanh long với hơn 
1.000 tấn như Công ty TNHH Sơn Thủy, 
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản 
Nguyên Thuận… 

Chị Nguyễn Thị Anh Thi , quản lý Công ty 
TNHH Sơn Thủy, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũng đồng cảm 
với nỗi khó khăn vất vả của người nông dân 
khi không bán được thanh long: “Mình mua 
để sẵn trong kho, hiện tại ở cửa khẩu còn rất 
nhiều, mình cũng chờ sẵn thôi, nếu không 
mua thanh long cho nông dân thì họ không 
giải quyết được số thanh long chín ở trên 
cây, để nó hư, giá đã rẻ lại không bán được 
rất là tội nông dân, nên mình cùng đồng 
hành với nông dân trong lúc dịch bệnh này”. 

Hiện nay, toàn tỉnh Bình Thuận có khoảng 
170 doanh nghiệp và cơ sở thu mua thanh 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 02 năm 2020                           __             -25- 
 

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

long với 120 kho lạnh có sức chứa khoảng 
7.000 tấn. Một số doanh nghiệp xuất khẩu 
thanh long chính ngạch vào thị trường: 
Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ đã 
huy động các kho lạnh này, cùng với đó tận 
dụng các container lạnh làm kho chứa để 
mua và trữ thanh long hỗ trợ nông dân. 

Đồng hành cùng nông dân trong lúc khó khăn, Công 
ty TNHH Sơn Thủy, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận 
Nam (Bình Thuận) vẫn tiếp tục thu mua thanh long 

trữ vào kho lạnh. 

Trước thực tế này, UBND tỉnh Bình Thuận 
cùng các sở, ngành, cơ quan chức năng đã 
tổ chức nhiều cuộc họp triển khai các giải 
pháp để xuất khẩu tiêu thụ thanh long trong 
tình hình dịch bệnh do nCoV. Theo đó, đẩy 
mạnh tiêu thụ thanh long ở thị trường trong 
nước; kiến nghị Bộ Công thương, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ cho 
tỉnh trong việc tiêu thụ thanh long tươi trong 
hệ thống, chuỗi cung ứng của các tập đoàn, 
doanh nghiệp lớn; làm nguyên liệu cho các 
nhà máy sản xuất chế biến trong cả nước và 
lưu kho tại các doanh nghiệp kinh doanh 
trong lĩnh vực logistics. Các sở, ngành chức 
năng của tỉnh trực tiếp làm việc với các tập 
đoàn, công ty bán lẻ, trung tâm thương mại 
lớn ở trong nước để hỗ trợ kết nối tiêu thụ 
nông sản hiện đang lưu kho và đến kỳ thu 
hoạch. Đến ngày 7-2, đã có một số đơn vị 
như: Big C, VinMart, Lotte Mart, Co.op Mart 
thông báo sẽ mua thanh long Bình Thuận 
với số lượng dự kiến 120 tấn/ngày. Ngoài ra, 
Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội 
doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh cũng đang 
giới thiệu ba chợ đầu mối Bình Điền, Thủ 
Môn, Hóc Môn và các doanh nghiệp thành 
viên hỗ trợ tiêu thụ thanh long Bình Thuận. 

UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến 

cáo người dân, các cơ sở trồng, sản xuất 
thanh long có kế hoạch sản xuất hợp lý, phù 
hợp với nhu cầu thị trường tiêu thụ trong thời 
gian tới. Các hộ trồng thanh long không có 
hợp đồng tiêu thụ thanh long ổn định nên 
hạn chế hoặc không chong đèn trái vụ trong 
thời điểm tháng 2 này nhằm hạn chế thiệt hại 
khi không có đầu ra cho sản phẩm; xử lý 
bằng kỹ thuật chăm sóc thanh long phù hợp 
với sản lượng gần tới kỳ thu hoạch. Tiếp tục 
tuyên truyền vận động nông dân tăng cường 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP để chuyển sang xuất khẩu chính 
ngạch; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến 
thương mại, xuất khẩu sang thị trường tiêu 
thụ truyền thống khác hiện có ngoài Trung 
Quốc; tăng cường liên kết doanh nghiệp với 
nhau nhằm tạo được các chuỗi giá trị quy 
mô lớn đủ sức cạnh tranh và tiêu thụ ổn định; 
hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến sản phẩm 
từ thanh long nhằm phát huy hết công suất 
nhà xưởng như bồn chứa, công nghệ, mở 
rộng nhà xưởng, đồng thời giảm áp lực tiêu 
thụ trái tươi. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn 
Ngọc Hai cho biết, trước mắt để kịp tiêu thụ 
hơn 45 nghìn tấn thanh long sẽ thu hoạch 
trong tháng 2 này, UBND tỉnh chỉ đạo các 
sở, ngành liên quan, Hiệp hội thanh long 
Bình Thuận, các doanh nghiệp, cơ sở thu 
mua thanh long phải phối hợp nghiên cứu 
ngay việc đề xuất chính sách hỗ trợ thuê 
những kho lạnh đủ điều kiện tạm trữ thanh 
long, chính sách hỗ trợ tiền điện cho các chủ 
kho lạnh. Rà soát các đơn vị, người dân 
trồng thanh long vay vốn ngân hàng bị rủi ro 
do ảnh hưởng dịch bệnh nCoV để hỗ trợ kịp 
thời; tổ chức củng cố lại sản xuất theo chuỗi 
liên kết trên tinh thần phát huy bảo quản, chế 
biến, thu mua xuất khẩu thanh long. Phải kết 
nối để các doanh nghiệp kinh doanh thanh 
long trong tỉnh với các đơn vị mua thanh long 
ký kết hợp đồng ba bên ngay trong một vài 
ngày tới. 

Đình Châu // https://nhandan.com.vn/.- 
2020 (ngày 13 tháng 2) 

https://nhandan.com.vn/kinhte/tin-
tuc/item/43243402-binh-thuan-trien-khai-
nhieu-giai-phap-tieu-thu-thanh-long.html

 

https://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/43243402-binh-thuan-trien-khai-nhieu-giai-phap-tieu-thu-thanh-long.html
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ĐẦU TƯ DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC KA PÉT (BÌNH THUẬN) 

uốc hội đã ban hành Nghị quyết số 
93/2019/QH14 quyết định chủ trương 
đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét 

tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

 

Khô hạn ở Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

Mục tiêu Dự án là cung cấp nước tưới cho 
sản xuất nông nghiệp; cấp nước thô cho khu 
công nghiệp và sinh hoạt của người dân; 
phòng, chống lũ và cải tạo môi trường, điều 
tiết nước cho vùng hạ du khu vực Hàm 
Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận. 

Về quy mô của Dự án, hồ điều tiết dung 
tích toàn bộ Wtb= 51,21 triệu m3, dung tích 
hữu ích Whi= 47,41 triệu m3, dung tích chết 
Wc= 3,8 triệu m3; hệ thống kênh và các công 
trình phụ trợ khác. 

Tổng diện tích sử dụng đất của Dự án là 
693,31 ha, trong đó diện tích có rừng là 
680,41 ha (bao gồm: chuyển đổi mục đích 
sử dụng rừng đặc dụng là 162,55 ha; rừng 
phòng hộ là 0,91 ha; rừng sản xuất là 471,09 
ha; rừng nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 
45,85 ha) và diện tích đất sản xuất nông 
nghiệp là 12,9 ha. 

Tổng mức đầu tư của dự án là 585,647 tỷ 
đồng. 

Nguồn vốn giai đoạn 2016 - 2020 là 
186,502 tỷ đồng, bao gồm: nguồn vốn dự 
phòng ngân sách trung ương năm 2016 là 
50 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách trung 
ương hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu ứng 
phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 
giai đoạn 2016 - 2020 là 136,502 tỷ đồng. 

Giai đoạn sau năm 2020 là 399,145 tỷ 
đồng, được cân đối từ nguồn vốn ngân sách 
nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 
2021 - 2025 và nguồn ngân sách trung ương 
hỗ trợ cho ngân sách địa phương giai đoạn 
2021 - 2025. 

Thời gian thực hiện Dự án: từ 2019 – 
2024.     

Quốc hội giao Thủ tướng Chính phủ quyết 
định đầu tư Dự án theo quy định của pháp 
luật về đầu tư công, đảm bảo hạn chế tác 
động đến môi trường, hệ sinh thái do hoạt 
động xây dựng; bảo đảm an toàn và hiệu 
quả kinh tế; chất lượng công trình và thời 
gian thực hiện. Đồng thời, phải trồng rừng 
thay thế phù hợp điều kiện lâm sinh và đa 
dạng sinh học đối với diện tích rừng trồng 
mới trong Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, 
Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu. 

Hằng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội 
về tình hình thực hiện Dự án. 

Thanh Quang // 
http://baochinhphu.vn.- 2020 

 (ngày 3 tháng 2) 

http://baochinhphu.vn/xa-hoi/dau-tu-du-
an-ho-chua-nuoc-ka-pet-binh-

thuan/386544.vgp

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

DUYỆT QUY HOẠCH LẦN CUỐI DỰ ÁN KHU TỔ HỢP 
KHÁCH SẠN CAO CẤP UTISYS  

BND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Khu tổ hợp khách sạn cao cấp Utisys tại xã 
Bình Thạnh... 

Khu tổ hợp có diện tích hơn 73,5 ha, quy 
hoạch với nhiều loại hình dịch vụ như khu 

Q 

U 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198972
http://baochinhphu.vn/xa-hoi/dau-tu-du-an-ho-chua-nuoc-ka-pet-binh-thuan/386544.vgp
http://baochinhphu.vn/xa-hoi/dau-tu-du-an-ho-chua-nuoc-ka-pet-binh-thuan/386544.vgp
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biệt thự, khách sạn, nhà hàng, khu trung tâm 
hội nghị và triển lãm quốc tế, trung tâm vui 
chơi giải trí trong nhà và ngoài trời, khu thể 
thao, spa và các loại hình giải trí thể thao... 
trong đó, diện tích xây biệt thự lên tới 3,6 ha, 
chiếm 49% tổng diện tích khu đất. Chủ đầu 
tư dự án là Công ty TNHH Utisys Việt Nam. 

Ảnh minh họa (nguồn internet) 

Theo báo Bình Thuận, dự án được UBND 
tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư trong năm 
2010 và cấp thay đổi lần thứ nhất vào tháng 
4/2012 với diện tích hơn 100 ha. Kể từ ngày 
được cấp giấy chứng nhận đầu tư và bàn 
giao đất tại thực địa, dự án phải được triển 
khai, hoàn thành và đưa vào hoạt động kinh 
doanh năm 2017. 

Tuy nhiên đến năm 2018, dự án mới chỉ 
thực hiện công tác đo đạc bản đồ, rà phá 
bom mìn, đền bù được 2 hộ dân và còn 
vướng 4 hộ (khoảng 2,5 ha). Ngoài ra chủ 
đầu tư có hoàn chỉnh hồ sơ trồng rừng thay 
thế, hoàn chỉnh hồ sơ phê duyệt giá trị rừng 
trồng nằm trên khu đất dự án và đã được 
UBND tỉnh phê duyệt, tuy nhiên vẫn còn một 
khoản tiền chưa nộp theo thông báo của Cục 
thuế Bình Thuận… 

Sau đó, chủ đầu tư xin gia hạn tiến độ dự 
án thêm 6 tháng (đến cuối tháng 12/2018) 
để thực hiện các thủ tục liên quan. UBND 
tỉnh đồng ý gia hạn, đồng thời cho biết đây 
là lần gia hạn cuối cùng. Nếu quá thời hạn 
mà Công ty TNHH Utisys Việt Nam không 
thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo 
tiến độ cam kết, UBND tỉnh sẽ thu hồi dự án 
và không giải quyết bất cứ lý do khiếu kiện 
gì của chủ đầu tư. 

 // https://batdongsan.petrotimes.vn.- 
2020 (ngày 21 tháng 2) 

https://batdongsan.petrotimes.vn/binh-
thuan-duyet-quy-hoach-lan-cuoi-du-an-khu-

to-hop-khach-san-cao-cap-utisys-
564663.html

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

GẦN 100.000 TẤN THANH LONG BÌNH THUẬN BÍ ĐẦU RA 

.000 tấn thanh long Bình Thuận đang 
nằm tại các kho chứa cùng gần 
100.000 tấn sắp thu hoạch không thể 

xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vì 
dịch virus corona. 

Gần 10.000 tấn thanh long sắp thu hoạch trước nguy 
cơ không thể xuất sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: 
T.H. 

Ngày 2/2, Sở Công Thương tỉnh Bình 
Thuận đã có buổi làm việc khẩn với Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội 
thanh long và các doanh nghiệp bàn giải 
pháp tiêu thụ thanh long do ảnh hưởng của 
dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của 
virus corona. 

Báo cáo của Sở Công Thương cho biết 
4.000 tấn thanh long còn nằm trong các kho 
chứa. Ngoài ra, có 8.000 đến 10.000 ha 
thanh long trái chín còn treo trên cây, tương 
đương với khoảng 85.000 đến 100.000 tấn. 

Ông Biện Tấn Tài, Phó giám đốc Sở Công 
Thương Bình Thuận, cho biết 90% thanh 
long Bình Thuận xuất khẩu sang Trung 
Quốc.  

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh 
virus corona, các cửa khẩu phía Bắc tạm 
dừng hoạt động nên việc xuất khẩu gặp khó 

4 
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khăn. Đây là thời điểm thu hoạch thanh long 
chong đèn trái vụ nhưng sức mua của các 
vựa đang chững lại hoặc thu mua với giá rẻ 
chỉ 3.000 đến 4.000 đồng/kg. Trong khi đó, 
theo tính toán của nhà vườn, thanh long bán 
giá khoảng 12.000 đồng/kg mới bù được chi 
phí sản xuất. 

Để giải quyết tình trạng ùn ứ thanh long, 
nhiều giải pháp đã được đưa ra như: Đẩy 
mạnh tiêu nội địa thông qua các siêu thị, 
chợ; chế biến các sản phẩm từ thanh long 
như mứt, sấy khô, rượu thanh long… 

Bên cạnh đó, người trồng cần tập trung 
chăm sóc nâng chất lượng trái để bán trong 
thị trường nội địa và xuất sang các thị trường 
khác. Hạn chế chong điện cho ra trái sớm, 
chăm sóc cành chồi theo dõi thị trường để 
có kế hoạch sản xuất hợp lý. 

Ông Trần Đình Trung, Giám đốc hợp tác 
xã thanh long Thuận Tiến, cho rằng cần có 

chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp xuất 
khẩu thanh long chính ngạch, xuất khẩu vào 
thị trường châu Âu. 

Ông Biện Tấn Tài cho biết Sở Công 
Thương sẽ có kiến nghị UBND, Bộ Công 
Thương, Bộ NN&PTNN kêu gọi các doanh 
nghiệp, tập đoàn chế biến nông sản lớn tiêu 
thụ thanh long cho Bình Thuận. Đồng thời, 
tham mưu UBND ban hành văn bản khuyến 
cáo nông dân nên giảm sản xuất, chủ yếu 
dưỡng cây trồng cho vụ sau và tập trung sản 
xuất thanh long sạch theo tiêu chuẩn quốc 
tế 

Huỳnh Hải // https://news.zing.vn.- 
2020 (ngày 3 tháng 2) 

https://news.zing.vn/gan-100000-tan-
thanh-long-binh-thuan-bi-dau-ra-

post1042099.html 

 

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

GIÁ THANH LONG BÌNH THUẬN TĂNG GẤP BA LẦN CHỈ SAU 3 NGÀY 

a ngày qua, giá thanh long tại tỉnh 
Bình Thuận liên tục tăng mạnh, lên 
đến gấp 3 lần so với trước đó không 

lâu. 

Bên cạnh sản lượng trái chín đang ít dần 
thì việc các bên liên quan tích cực mở rộng 
thị trường tiêu thụ ngoài Trung Quốc đã giúp 
giá loại trái cây này tăng đột biến. 

Sau khi được nhiều thương lái liên tiếp 
tìm đến vườn hỏi mua, sáng 18/2, anh 
Trương Bá Toàn thôn Xuân Điền, xã Hàm 
Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc đã bán 900 tấn 
thanh long trong vườn. Mấy ngày trước, anh 
chỉ ước lứa thanh long này có thể bán với 
giá khoảng 10.000 đồng/kg để mong huề 
vốn thì nay thương lái hỏi mua với giá đến 
15.000 đồng/kg.  

Anh Toàn chia sẻ: “Tôi cảm thấy hết sức 
may mắn. Vì giá thanh long này thì không ai 
có thể canh trước được. Thậm chí lứa này 
trước đó tôi chuẩn bị tinh thần là bán với giá 
rất thấp, chứ không nghĩ lại được giá như 
vậy”. 

Từ ngày 16/2 đến nay, giá thanh long tại 
Bình Thuận liên tiếp tăng chóng mặt. Trước 

đó 3 ngày, nhiều chủ vườn còn lo lắng vì trái 
chín đỏ cây nhưng không ai mua thì nay giá 
đã lên gấp ba lần, từ 5.000 đồng/kg lên 
15.000 đồng/kg, thậm chí là 18.000 đồng/kg 
với loại tốt.  

Tại tỉnh Bình Thuận, giá thanh long đã liên tục tăng 
mạnh, lên đến gấp 3 lần so với cách đây mấy ngày. 

Chị Nguyễn Thị Hiền – một thương lái thu 
mua tại huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: “Giá 
chỉ tăng 2 - 3 hôm nay. Từ 5.000, 6.000 đồng 
rồi mỗi ngày lên hai ba giá. Cứ hôm trước 
hỏi mua một giá hôm sau lại tăng gấp đôi”. 

Theo ghi nhận, nguồn thanh long đang 
chín tại Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc 
đã giảm đáng kể so với trước đó. Sản lượng 
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ít, trong khi nhu cầu của các thương lái đang 
rất cao khiến giá thanh long tăng đột biến. 

Sáng 18/2, anh Trương Bá Toàn thôn Xuân Điền, xã 
Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc đã bán 900 tấn 
thanh long trong vườn 

Ngoài ra, theo ông Võ Huy Hoàng, Chủ 
tịch Hiệp hội thanh long Bình Thuận, trong 
thời gian giao thương với phía Trung Quốc 
gặp khó do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì 

địa phương đã chủ động mở thị trường tiêu 
thụ.  

Từ đầu tháng 2/2019 đến nay, trái thanh 
long Bình Thuận đã tiếp cận được với thị 
trường các nước như: Ấn Độ, Singapores, 
Canada, Các tiểu vương quốc Ả rập thống 
nhất…cũng giúp cho giá thanh long tăng 
mạnh. 

Tỉnh Bình Thuận cũng đã kết nối với các 
đơn vị phân phối để thúc đẩy sản lượng tiêu 
thụ trong nước nhằm tìm đầu ra ổn định cho 
loại trái cây này, tránh phụ thuộc vào thị 
trường Trung Quốc./. 

Văn Thuận // https://vov.vn.- 2020 
(ngày 19 tháng 2) 

https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/gia-
thanh-long-binh-thuan-tang-gap-ba-lan-chi-

sau-3-ngay-1012107.vov

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

HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM KÊU GỌI HỖ TRỢ TIÊU THỤ 
100.000 TẤN THANH LONG CHO TỈNH BÌNH THUẬN 

ội doanh nhân trẻ Việt Nam vừa có 
văn bản gửi Hội doanh nhân trẻ các 
tỉnh, thành, ngành về việc hỗ trợ mua 

100.000 tấn thanh long cho tỉnh Bình Thuận. 

 

Trong văn bản số 07/UBTƯ-DNT gửi đi 
ghi rõ. Hội doanh nhân trẻ Bình Thuận có 
văn bản nhờ hỗ trợ mua thanh long Bình 
Thuận, theo đó hiện nay tình hình dịch bệnh 
corona diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, 
và một số nước trên thế giới, trong đó có Việt 
Nam. 

Vì vậy, Trung Quốc dừng hạn chế, lùi thời 
gian mở của các chợ và cửa khẩu Việt Nam 
- Trung Quốc tại các tỉnh phía Bắc, gây ra 
ùn, ứ đọng lượng lớn lượng nông sản, trong 
đó có thanh long Bình Thuận. 

Cùng với việc các doanh nghiệp không 
thu mua thanh long, dẫn đến tổn thất lớn cho 
nông dân. Hiện Bình Thuận đang tồn đọng 
100.000 tấn thanh long tại vườn. 

Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam 
rất mong Hội doanh nhân trẻ các tỉnh, thành, 
ngành quan tâm, kêu gọi các doanh nghiệp 
Hội viên tại địa phương, hành, người tiêu 
dùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ cùng các 
doanh nghiệp và nông dân tỉnh Bình Thuận. 
Giá bán được đưa ra là 7.000 đồng/kg. 

Ngoài thanh long, Câu lạc bộ Doanh nhân 
Sao Đỏ trực thuộc Hội doanh nhân trẻ Việt 
Nam cũng vận động các doanh nghiệp trong 
Câu lạc bộ mua dưa hấu cho nông dân. 

Trao đổi với phóng viên, bà Lưu Thị 
Thanh Mẫu, Tổng giám đốc Công ty cổ phần 
Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang, thành viên 
Câu lạc bộ doanh nhân Sao Đỏ cho biết hiện 

H 
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bà đang cùng các doanh nghiệp phía Nam 
lên danh sách các doanh nghiệp đăng ký 
mua dưa hấu giúp nông dân các tỉnh như 
Long An, Ninh Thuận... 

“Hiện mỗi doanh nghiệp đăng ký mua từ 
10 tới 30 tấn, tới thời điểm này đã các doanh 
nghiệp đã mua được gần 100 tấn”, bà Mẫu 
cho biết. 

Với số lượng dưa hấu này, bà Mẫu cho 
biết đa phần doanh nghiệp mua rồi phát cho 
công nhân, người lao động. Riêng với Phúc 
Khang sẽ phát cho những mái ấm tình 
thương tại TP.HCM. 

Tính đến nay, đã có rất nhiều đơn vị và cá 
nhân đăng ký tham gia. Trong đó, Hội Doanh 
nhân trẻ tỉnh Đồng Nai cam kết mua 20 tấn 
về TP.Biên Hòa; Hội Doanh nghiệp quận Hải 
Châu - Câu lạc bộ Bếp ăn vạn tình của Đà 
Nẵng mua 3 xe, mỗi xe 30 tấn; Hội Doanh 
nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh đăng ký mua 1 xe 30 
tấn; Hội Doanh nhân trẻ và Hiệp Hội Doanh 

nhân tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết sẽ mua 
1 xe 34 tấn. 

Tại TP.HCM, ông Đặng Hồng Anh, Chủ 
tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam mua 1 xe 
20 tấn. Số nông sản sẽ được chuyển về 
thành phố để tiêu thụ. 

Các Hội Doanh nhân trẻ địa phương mua 
về bán lại cho chủ yếu là hội viên, sau đó 
vận động các hiệp hội khác trong trên địa 
bàn tỉnh, thành phố cùng chung tay giúp đỡ 
nông dân tiêu thụ nông sản giữa tâm dịch 
Corona. 

Dự kiến mẻ dưa hấu đầu tiên cứu người 
dân sẽ về TP.HCM trong tuần này... 

Gia Huy // https://baodautu.vn/.- 2020 
(ngày 10 tháng 2) 

https://baodautu.vn/hoi-doanh-nhan-tre-
viet-nam-keu-goi-ho-tro-tieu-thu-100000-

tan-thanh-long-cho-tinh-binh-thuan-
d115786.html 

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

KHỞI CÔNG CẢNG HÀNG KHÔNG PHAN THIẾT TRONG NĂM NAY 

ới quy mô cấp 4E, Cảng hàng không 
Phan Thiết có vai trò sân bay dùng 
chung dân dụng và quân sự (sân bay 

quân sự cấp I) với tổng vốn đầu tư khoảng 
10.000 tỷ đồng. 

Đoàn công tác xem bản đồ thực địa vị trí Cảng hàng 
không Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN 

Chiều ngày 11/2, Đoàn công tác của Bộ 
Quốc phòng do Thượng tướng Trần Đơn, 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng 
đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Thuận về tình hình thực hiện 
dự án Cảng hàng không Phan Thiết. 

Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận 
tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030 được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
236/QĐ-TTg ngày 23/2/2018, Cảng hàng 
không Phan Thiết là 1 trong 15 cảng hàng 
không quốc nội trên toàn quốc. Với quy mô 
cấp 4E, Cảng hàng không Phan Thiết có vai 
trò sân bay dùng chung dân dụng và quân 
sự (sân bay quân sự cấp I) với tổng vốn đầu 
tư khoảng 10.000 tỷ đồng. 

Là dự án trọng điểm, đến nay tỉnh Bình 
Thuận đã hoàn thành công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng toàn bộ mặt bằng sân 
bay 543 ha và đài dẫn đường xa 2,6 ha. Đã 
bàn giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ 
chức quản lý 400 ha và bàn giao 145,6 ha 
diện tích đất khu hàng không dân dụng cho 
Nhà đầu tư BOT. 

Đối với hạng mục Khu gia đình quân nhân 
và nhà công vụ (10 ha) cũng đang triển khai 
bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh 
đó, đối với diện tích đất các đài dẫn đường 
và các trận địa phòng không phát sinh (30 
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ha), các sở, ngành chức năng của tỉnh đã 
phối hợp với Quân chủng Phòng không – 
Không quân tổ chức khảo sát, xác định vị trí. 

Ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở 
Giao thông Vận tải Bình Thuận cho biết, một 
khó khăn là hiện nay nhà đầu tư hạng mục 
hàng không dân dụng đang khẩn trương 
hoàn tất các thủ tục để triển khai thi công 
công trình, phấn đấu hoàn thành dự án đưa 
vào khai thác cuối năm 2021. 

Trong khi đó, Cảng hàng không dân dụng 
chỉ có thể đưa vào khai thác khi đường cất 
hạ cánh (do Bộ Quốc phòng tổ chức triển 
khai) phục vụ hoạt động của toàn sân bay 
được đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, tiến độ 
triển khai thủ tục đầu tư xây dựng hạng mục 
khu bay quân sự còn rất chậm so với chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ và cam kết của Bộ 
Quốc phòng. 

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, việc bồi 
thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất 
đai được bồi thường của nhân dân đã được 
tỉnh Bình Thuận thực hiện hoàn thành hơn 5 
năm nay, nhưng công trình vẫn chưa được 
triển khai xây dựng; gây bức xúc trong nhân 
dân, đã có một số trường hợp người dân đề 
nghị trả lại tiền bồi thường cho nhà nước để 
lấy lại đất vì hiện nay giá đất nông nghiệp 
tăng cao nhiều lần so với thời điểm nhà 
nước thu hồi đất; tạo nguy cơ tiềm ẩn gây 
mất an ninh, trật tự xã hội tại địa phương; 
ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và thu hút 
đầu tư của tỉnh. 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hai, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 
kiến nghị Bộ Quốc phòng sớm trình Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây 
dựng khu sân bay quân sự tại Cảng hàng 
không Phan Thiết để Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, phê duyệt Quyết định chủ trương 
đầu tư Dự án, làm cơ sở pháp lý để Bộ Quốc 
phòng triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư 
khu bay, khu quân sự, các trận địa phòng 
không và khu gia đình quân nhân tại Phan 
Thiết, phục vụ hoạt động huấn luyện, đào 
tạo phi công quân sự của Trung đoàn Không 
quân 920. 

Cùng với đó UBND tỉnh Khánh Hòa có 
căn cứ pháp lý để triển khai các thủ tục theo 
quy định pháp luật để bán đấu giá quyền sử 
dụng đất sân bay Nha Trang nhằm tạo 
nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng khu sân 
bay quân sự tại Cảng hàng không Phan 
Thiết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
tại Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 
26/6/2018. UBND tỉnh Bình Thuận cũng có 
cơ sở triển khai thu hồi đất để đầu tư xây 
dựng các hạng mục mới (đài dẫn đường 
máy bay quân sự, các trận địa phòng không 
và đường giao thông kết nối), đồng thời đẩy 
nhanh tiến độ đầu tư xây dựng đưa vào khai 
thác Cảng hàng không Phan Thiết. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng 
tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng đánh giá cao tỉnh Bình Thuận trong 
công tác bồi thường, giải phóng toàn bộ mặt 
bằng sân bay 543 ha. Theo Thượng tướng 
Trần Đơn, việc nâng cấp Cảng hàng không 
Phan Thiết từ 4C lên 4E là phù hợp với tình 
hình thực tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, 
bảo vệ Tổ quốc; tạo điều kiện thuận lợi phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giao thông vận 
chuyển hành khách thuận lợi hơn. 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu 
trong thời gian tới tỉnh Bình Thuận phối hợp 
chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để tháo gỡ 
những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến 
độ dự án. Bộ Quốc phòng cũng sẽ sớm trình 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án. Đây là công trình lớn có ý 
nghĩa chính trị quan trọng, do vậy yêu cầu 
các đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn 
thành hồ sơ các hạng mục đi kèm để tiến 
hành khởi công Cảng hàng không Phan 
Thiết trong năm 2020./. 

 

Nguyễn Thanh // https://bnews.vn/.- 2020 
(ngày 11 tháng 2) 

https://bnews.vn/khoi-cong-cang-hang-
khong-phan-thiet-trong-nam-

nay/147336.html

 

 

https://bnews.vn/khoi-cong-cang-hang-khong-phan-thiet-trong-nam-nay/147336.html
https://bnews.vn/khoi-cong-cang-hang-khong-phan-thiet-trong-nam-nay/147336.html
https://bnews.vn/khoi-cong-cang-hang-khong-phan-thiet-trong-nam-nay/147336.html
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NHIỀU GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY THANH LONG 

ỉnh Bình Thuận có diện tích trồng cây 
thanh long chiếm 80% sản lượng thanh 
long của cả nước. Những năm qua, 

thanh long trở thành cây làm giàu của nông 
dân. Tuy nhiên, việc sản xuất, tiêu thụ thanh 
long còn bấp bênh, nhiều thời điểm phải “giải 
cứu”. Để phát triển bền vững, tỉnh Bình Thuận 
đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao 
chất lượng chế biến, xây dựng thương hiệu, 
đa dạng hóa thị trường. 

Trồng thanh long tiêu chuẩn VietGAP 

Những ngày qua, do tác động của dịch 
Covid-19, mặc dù giá thanh long thông thường 
sụt giảm, song gia đình ông Võ Văn Bình (ngụ 
tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc) 
trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP vẫn 
bán được giá ổn định (17.000-25.000 
đồng/kg). Với 3.200 trụ thanh long, trừ các 
khoản chi phí, gia đình ông thu lãi hơn 30 triệu 
đồng/vụ. Theo ông Bình, trồng thanh long theo 
tiêu chuẩn VietGAP đòi hỏi cao về nhiều mặt, 
từ giống, chất lượng, quy trình, kỹ thuật đến 
cách sử dụng thuốc bảo vệ, công sức... so với 
trồng thanh long thông thường. Do sản phẩm 
chất lượng nên khi chuẩn bị thu hoạch, các 
doanh nghiệp đã chủ động liên hệ thu mua với 
gia đình ông. 

Hiện, tỉnh Bình Thuận có hơn 30.000ha 
thanh long, sản lượng khoảng 600.000 
tấn/năm, trong đó diện tích trồng theo tiêu 
chuẩn VietGAP chiếm hơn 30%. Triển khai 
trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, 
Bình Thuận chủ động quy hoạch, xây dựng 
các chuỗi liên kết, hình thành các tổ, hợp tác 
xã (HTX) sản xuất. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 
500 tổ, HTX. Việc sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP đã góp phần thay đổi tập 
quán, phương pháp sản xuất của nông dân, 
đồng thời bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị 
kinh tế, lợi nhuận, đáp ứng nhu cầu cao của 
thị trường. 

Tuy nhiên, hiện không ít nông dân vẫn e dè, 
chưa mặn mà với mô hình trồng thanh long 
theo tiêu chuẩn VietGAP. Ông Mai Kiều, Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
tỉnh Bình Thuận cho rằng, nguyên nhân chính 
là không ít nông dân còn theo tập quán sản 
xuất cũ, nhận thức, kỹ thuật, vốn hạn chế, 
trong khi quy trình sản xuất thanh long theo 
tiêu chuẩn VietGap khắt khe và tốn nhiều công 

sức. Chính vì vậy, nhiều nông dân vẫn trồng 
thanh long theo cách cũ nhằm chạy theo lợi 
nhuận trước mắt. Đây cũng chính là nguyên 
nhân dẫn đến việc trồng thanh long tự phát 
theo thời vụ, phá vỡ quy hoạch dẫn đến sản 
lượng tăng nhanh nhưng chất lượng còn hạn 
chế, cung vượt cầu, gây khó trong quản lý của 
ngành chức năng. 

Người dân trồng thanh long tại xã Hàm Liêm, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.  

Để khắc phục vấn đề trên, Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh Bình Thuận đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 
nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó coi trọng 
đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, nâng cao 
nhận thức, trình độ, chuyên môn kỹ thuật cho 
nông dân, làm cho họ thấy rõ vị trí, vai trò, hiệu 
quả ổn định của việc trồng thanh long theo tiêu 
chuẩn VietGAP. Tỉnh Bình Thuận cũng có 
chính sách hỗ trợ vay vốn cho nông dân 
chuyển đổi mô hình, phương pháp sản xuất và 
xây dựng mô hình điểm để nhân rộng. Ngành 
nông nghiệp cũng chủ động phối hợp với các 
ban, ngành đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, 
ứng dụng các đề tài, sáng kiến khoa học như 
sử dụng bón phân sinh học, phòng sâu bệnh… 
Theo quy hoạch, năm 2025, Bình Thuận phấn 
đấu diện tích trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP đạt hơn 70%. 

Nâng cao chất lượng chế biến 

Theo ông Mai Kiều, những ngày qua, giá 
thanh long sụt giảm khiến nhiều người trồng 
có nguy cơ thua lỗ là do việc tiêu thụ thanh 
long của Bình Thuận vẫn chủ yếu phụ thuộc 
vào một thị trường nhất định. Các sản phẩm 
thanh long chủ yếu là quả tươi (ước khoảng 
15%-20% sản lượng cung cấp thị trường nội 
địa; 80%-85% xuất khẩu). Sản phẩm chế biến 
thiếu hàm lượng khoa học, theo quy chuẩn 
khó tiếp cận thị trường khó tính. 

Khảo sát thực tiễn cho thấy, sản lượng 
thanh long tăng nhanh từng năm, song các 

T 
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doanh nghiệp, cơ sở thu mua, chế biến trên 
địa bàn tỉnh vẫn chủ yếu giậm chân tại chỗ. 
Nguyên nhân là do các doanh nghiệp phần lớn 
quy mô nhỏ, hạn chế về vốn, công nghệ lạc 
hậu, nguồn nhân lực chất lượng thấp. Thanh 
long là cây làm giàu của nông dân nhưng việc 
đầu tư đồng bộ, xứng tầm còn hạn chế, nhất 
là khâu chế biến. Bên cạnh đó, việc đầu tư 
vốn, công nghệ giữa các doanh nghiệp không 
đồng đều dẫn đến cạnh tranh không lành 
mạnh, gây thiệt hại cho nông dân. 

Thời gian qua, tỉnh Bình Thuận có cơ chế 
chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho doanh 
nghiệp đầu tư công nghệ, thiết bị và hỗ trợ 
quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh cũng chủ 
động ký kết, hợp tác phát triển nông nghiệp và 
nông thôn với các tỉnh, thành phố trên địa bàn 
miền Đông Nam Bộ, qua đó tổ chức nhiều lớp 
bồi dưỡng kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực... 
Hiện, tỉnh đã cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 
cho gần 100 tổ chức sản xuất, kinh doanh 
thanh long đủ điều kiện với diện tích hơn 
3.000ha. Nhãn hiệu “Thanh long Bình Thuận” 
đã được đăng ký bảo hộ tại nhiều nước EU, 
châu Á, châu Mỹ… nhưng do kỹ thuật chế biến 
còn hạn chế dẫn đến số lượng xuất khẩu vào 
các thị trường trên không nhiều. Trước diễn 
biến của dịch Covid-19, ngành chức năng tỉnh 
Bình Thuận đã hướng dẫn nông dân áp dụng 
các biện pháp để thu hoạch thanh long có sản 
lượng phù hợp, tránh ùn ứ, ép giá… Tuy 

nhiên, đây chỉ là những giải pháp tình thế, tạm 
thời. 

Để cây thanh long phát triển bền vững, tỉnh 
Bình Thuận cần quy hoạch, tổ chức lại sản 
xuất, xây dựng cơ chế hỗ trợ nông dân, có 
chính sách thu hút vốn đầu tư từ các nguồn 
lực kinh tế trong và ngoài nước, có chính sách 
ưu đãi, kích thích thu mua, tiêu thụ thanh long 
theo tiêu chuẩn VietGAP. Bên cạnh đó, tỉnh 
cần liên kết giữa các khâu sản xuất, hình 
thành chuỗi sản xuất khép kín, vùng nguyên 
liệu an toàn, nâng cao giá trị nông sản theo mô 
hình sản xuất hàng hóa, đặc biệt là quan tâm 
đầu tư thích đáng vào khâu chế biến, tạo nhiều 
hàng hóa thương hiệu từ thanh long. Đây 
chính là vấn đề mấu chốt để Bình Thuận mở 
rộng thị trường tiêu thụ hiệu quả, khắc phục 
phụ thuộc tiêu thụ nông sản tươi ở một thị 
trường nhất định theo đường tiểu ngạch. 
Ngành chức năng của tỉnh cũng phải nâng cao 
năng lực tổ chức sản xuất, kiểm tra, giám sát, 
quản lý chặt chẽ từ khâu sản xuất, thu hoạch, 
chế biến, đóng gói tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm 
quy trình kỹ thuật, an toàn thực phẩm.  

Duy Hiển // https://www.qdnd.vn/.- 2020 
(ngày 28 tháng 2) 

https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-
de/binh-thuan-nhieu-giai-phap-de-phat-trien-

ben-vung-cay-thanh-long-611092

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

TĂNG TỐC GIAO MẶT BẰNG 3 TUYẾN CAO TỐC QUA BÌNH THUẬN 

hờ vào cuộc đồng bộ việc bàn giao 
mặt bằng 3 tuyến cao tốc qua tỉnh 
Bình Thuận được đẩy nhanh là điểm 

sáng trong cả nước. 
Ngày 1/2, thông tin từ Sở GTVT tỉnh Bình 

Thuận cho biết, đến nay tiến độ giải phóng 
mặt bằng (GPMB) 3 đoạn cao tốc Bắc - Nam 
qua tỉnh Bình Thuận đã cơ bản hoàn thành. 

Theo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, Dự án 
cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Bình Thuận có 3 
phân đoạn cao tốc phía Đông gồm: Cam 
Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và 
Phan Thiết - Dầu Giây có tổng chiều dài hơn 
160km nên khối lượng GPMB rất lớn.  

Các tuyến cao tốc đi qua 29 xã, thị trấn 
thuộc 5 huyện của tỉnh gồm: Tuy Phong, Bắc 

Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và 
Hàm Tân. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết 
liệt Đảng ủy, chính quyền các cấp Sở, ngành 
và địa phương đã rất tập trung nhờ vậy đến 
nay công tác bồi thường, GPMB và tái định 
cư của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
đã cơ bản hoàn thành. 

Cụ thể, đến đầu tháng 1/2020, tỉnh đã bàn 
giao cho các Ban QLDA của Bộ GTVT với 
diện tích 980ha/1.213ha (đạt 81%), UBND 
các huyện đã bàn giao hồ sơ bồi thường 
GPMB với diện tích 859,64ha (đạt 71%). 
Tổng khối lượng vốn giải ngân đạt 1.376 tỷ 
đồng (đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo 25,7 tỷ 
đồng, Vĩnh Hảo - Phan Thiết 871 tỷ đồng, 
Phan Thiết - Dầu Giây 479 tỷ đồng). Trong 
đó giải ngân vốn chi trả tiền bồi thường cho 

N 
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người dân 1.229/1.376 tỷ đồng (đạt 89%), 
giải ngân cho các hạng mục khác như: đất 
lúa, đất rừng, di dời hạ tầng… chi phí tư vấn 
là 147 tỷ đồng. 

Tiến độ bàn giao mặt bằng 3 tuyến cao tốc qua Bình 
Thuận đã cơ bản hoàn thành. Trong ảnh: Một cọc 
mốc GPMB qua huyện Bắc Bình thuộc tuyến cao tốc 
Vĩnh Hảo - Phan Thiết. 

Theo lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, 
để đạt được những kết quả trên trong thời 
gian qua nhờ sự vào cuộc quyết liệt Đảng 
ủy, chính quyền các cấp Sở, ngành và địa 
phương tập trung vào cuộc đồng bộ. Định kỳ 
hàng tháng lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức họp 
giao ban trực tuyến tiến độ thực hiện công 
tác GPMB và kiểm tra thực địa để nắm bắt 
tiến độ khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
thực hiện. Từ đó, kịp thời có chỉ đạo tháo gỡ 
các khó khăn đẩy nhanh tiến độ bàn giao 
mặt bằng cho dự án. 

Ngoài ra, tại các huyện có tuyến cao tốc 
đi qua đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền 
và chỉ đạo cho UBND các xã tuyên truyền và 
quản lý mặt bằng tuyến. Thực hiện tốt quy 
chế dân chủ tại cơ sở và công khai minh 
bạch đến tầng lớp cán bộ, nhân dân trong 
việc thực hiện các chính sách bồi thường, 
GPMB dự án. 

Ngày 1/2, thông tin từ Sở GTVT tỉnh Bình 
Thuận cho biết, đến nay tiến độ giải phóng 
mặt bằng (GPMB) 3 đoạn cao tốc Bắc - Nam 
qua tỉnh Bình Thuận đã cơ bản hoàn thành. 

Theo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, Dự án 
cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Bình Thuận có 3 
phân đoạn cao tốc phía Đông gồm: Cam 
Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và 
Phan Thiết - Dầu Giây có tổng chiều dài hơn 
160km nên khối lượng GPMB rất lớn.  

Các tuyến cao tốc đi qua 29 xã, thị trấn 
thuộc 5 huyện của tỉnh gồm: Tuy Phong, Bắc 

Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và 
Hàm Tân. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết 
liệt Đảng ủy, chính quyền các cấp Sở, ngành 
và địa phương đã rất tập trung nhờ vậy đến 
nay công tác bồi thường, GPMB và tái định 
cư của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
đã cơ bản hoàn thành. 

Cụ thể, đến đầu tháng 1/2020, tỉnh đã bàn 
giao cho các Ban QLDA của Bộ GTVT với 
diện tích 980ha/1.213ha (đạt 81%), UBND 
các huyện đã bàn giao hồ sơ bồi thường 
GPMB với diện tích 859,64ha (đạt 71%). 
Tổng khối lượng vốn giải ngân đạt 1.376 tỷ 
đồng (đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo 25,7 tỷ 
đồng, Vĩnh Hảo - Phan Thiết 871 tỷ đồng, 
Phan Thiết - Dầu Giây 479 tỷ đồng). Trong 
đó giải ngân vốn chi trả tiền bồi thường cho 
người dân 1.229/1.376 tỷ đồng (đạt 89%), 
giải ngân cho các hạng mục khác như: đất 
lúa, đất rừng, di dời hạ tầng… chi phí tư vấn 
là 147 tỷ đồng. 

Theo lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, 
để đạt được những kết quả trên trong thời 
gian qua nhờ sự vào cuộc quyết liệt Đảng 
ủy, chính quyền các cấp Sở, ngành và địa 
phương tập trung vào cuộc đồng bộ. Định kỳ 
hàng tháng lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức họp 
giao ban trực tuyến tiến độ thực hiện công 
tác GPMB và kiểm tra thực địa để nắm bắt 
tiến độ khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
thực hiện. Từ đó, kịp thời có chỉ đạo tháo gỡ 
các khó khăn đẩy nhanh tiến độ bàn giao 
mặt bằng cho dự án. 

Ngoài ra, tại các huyện có tuyến cao tốc 
đi qua đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền 
và chỉ đạo cho UBND các xã tuyên truyền và 
quản lý mặt bằng tuyến. Thực hiện tốt quy 
chế dân chủ tại cơ sở và công khai minh 
bạch đến tầng lớp cán bộ, nhân dân trong 
việc thực hiện các chính sách bồi thường, 
GPMB dự án. 

Vĩnh Phú // 
https://www.baogiaothong.vn.- 2020 

(ngày 1 tháng 2) 

https://www.baogiaothong.vn/tang-toc-
giao-mat-bang-3-tuyen-cao-toc-qua-binh-

thuan-d451060.html
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THANH LONG BẤT NGỜ TĂNG GIÁ GẤP HƠN 3 LẦN 

au một thời gian rớt giá thê thảm bởi 
ảnh hưởng dịch bệnh viêm đường hô 
hấp cấp do chủng mới virus Corona 

(Covid-19), hiện tại, giá thanh long ở "thủ 
phủ" thanh long Bình Thuận đã tăng cao hơn 
gấp 3 lần so với cách đây chỉ vài ngày.  

Ngày 18-2, ông Võ Huy Hoàng, Chủ tịch 
Hiệp hội thanh long tỉnh Bình Thuận cho biết, 
hiện tại, giá thanh long đang tăng khá mạnh, 
dao động từ 13.000-16.000 đồng/kg. Đây 
được xem là mức giá cao nhất từ đầu năm 
cho đến nay. 

Tình hình thu mua, xuất khẩu đang dần ổn định 

Chị Nguyễn Thái Thanh, thương lái 
chuyên thu mua thanh long ở huyện Hàm 
Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận), cho biết: 
"Nếu như cách đây khoảng vài ngày, giá 
thanh long vẫn chỉ ở mức từ 3.000 - 5.000 
đồng/kg thì nay đã tăng lên từ 3-4 lần. Tuy 
nhiên, do lo ngại không có đầu ra do dịch 
bệnh, nhiều nhà vườn ở tỉnh Bình Thuận đã 
ngừng chong đèn thanh long ra trái nghịch 
vụ nên hiện nguồn hàng rất khan hiếm". 

Thanh long bất ngờ tăng giá trở lại nhưng hiện khan 
hiếm nguồn hàng 

Trong khi đó, đại diện Hiệp hội thanh long 
tỉnh Bình Thuận cho biết, nguyên nhân giá 
thanh long tăng trở lại là do việc xuất khẩu 

qua các thị trường khác trên thế giới đang 
tăng mạnh.  

"Hiện, một số ít thanh long được xuất 
khẩu qua Trung Quốc theo đường biển, còn 
lại chủ yếu xuất đi các thị trường khác như 
Ấn Độ, Singapore, Canada... " - ông Võ Huy 
Hoàng cho biết thêm. 

Trước tình hình giá thanh long đột ngột 
tăng cao, một số nhà vườn ở Bình Thuận 
vẫn đang rất thận trọng, hạn chế mở rộng 
diện tích, tập trung chăm bón cho cây để sẵn 
sàng cho lứa thanh long chính vụ sắp tới. 

Trước đó, do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều nhà 
vườn ở Bình Thuận đã ngưng chong đèn cho ra trái 
vụ, tập trung chăm bón để chờ lứa chính vụ sắp tới 

"Tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc còn 
phức tạp. Trong khi đó, hiện thanh long của 
chúng ta hầu hết được xuất khẩu qua thị 
trường này. Còn thị trường trong nước và 
một số nước khác, số lượng bán ra rất ít. Bà 
con chúng tôi đã ngưng chong đèn cho 
thanh long ra trái nghịch vụ từ lâu. Hy vọng 
tới chính vụ, tình hình dịch bệnh bớt căng 
thẳng thì việc giao thương sẽ được thuận lợi 
hơn, giá thanh long sẽ ổn định trở lại" - ông 
võ Xuân Sơn (ngụ huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận) chia sẻ. 

Bình Thuận đang là địa phương có diện 
tích và sản lượng thanh long lớn nhất cả 
nước với hơn 30.000ha, sản lượng trên 
600.000 tấn/năm. Hiện khoảng hơn 80% sản 
lượng thanh long được xuất khẩu qua Trung 
Quốc theo đường tiểu ngạch. 

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

 (ngày 18 tháng 2) 

https://www.sggp.org.vn/thanh-long-bat-
ngo-tang-gia-gap-hon-3-lan-646234.html
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THANH LONG RỚT GIÁ MẠNH VÌ DỊCH CORONAVIRUS 

iện nay, giá thanh long ở Bình Thuận 
giảm mạnh chỉ còn khoảng 5.000 
đồng/kg, hàng trăm ha thanh long ứ 

đọng, không xuất khẩu sang Trung Quốc vì 
dịch coronavirus. 

Trong những ngày qua, bệnh dịch viêm 
phổi coronavirus gây ra đang có những diễn 
biến phức tạp tại Trung Quốc, số người mắc 
bệnh và tử vong do bệnh dịch này tăng lên 
nhanh chóng. Hiện đã có thông tin về việc 
nhu cầu tiêu thụ một số sản phẩm nông sản 
tại Trung Quốc chững lại do diễn biến phức 
tạp của bệnh dịch tại Trung Quốc.  

Thanh long tại Bình Thuận đang rớt giá mạnh - Ảnh: 
TN 

Mặt khác, do công tác chống dịch đang 
được thực hiện nghiêm ngặt nên việc vận 
chuyển giao nhận hàng hóa giữa các tỉnh, 
thành của Trung Quốc cũng hết sức khó 
khăn. Hiện tại một số cửa khẩu biên giới 
phía Bắc tạm dừng hoạt động để phục vụ 
công tác phòng chống dịch bệnh. Theo đó, 
trong khoảng thời gian tạm dừng hoạt động 
các loại hàng hoá nông sản xuất khẩu chủ 
yếu qua cửa khẩu sẽ không thể thông quan 
để nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc 
theo hình thức trao đổi hàng hóa biên mậu. 

Trao đổi với PV báo Một Thế Giới về diễn 
biến tình hình tiêu thụ thanh long, ông Phan 
Văn Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh 
Bình Thuận cho biết giá thanh long đang 
giảm mạnh, hiện chỉ còn khoảng 5.000 
đồng/kg, giảm một nửa so với mấy ngày 
trước. Trung Quốc là thị trường chủ đạo của 
loại trái cây này nhưng hiện nay đang bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng bởi dịch coronavirus, 

khiến cho nhiều doanh nghiệp không thể 
xuất khẩu, hàng tồn đọng.  

Trước tình hình trên, để đảm bảo hoạt 
động xuất khẩu hàng nông sản, trái cây của 
tỉnh được thuận lợi, tránh được thiệt hại cho 
các doanh nghiệp, hợp Tác xã sản xuất, kinh 
doanh, xuất khẩu nông sản, hoa quả sang 
thị trường Trung Quốc, Sở Công Thương 
Bình Thuận cho biết đã đề nghị các địa 
phương, đơn vị thông báo, khuyến cáo đến 
các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh 
doanh, xuất khẩu nông sản, hoa quả sang 
thị trường Trung Quốc được biết thông tin 
trên để chủ động trong việc thu hoạch, thu 
mua hàng hoá, có sự phối hợp trong việc 
vận chuyển hàng hoá lên khu vực cửa khẩu 
biên giới phía Bắc hợp lý nhằm đảm bảo an 
toàn chất lượng hàng hóa, tránh tình trạng 
bị ép cấp, ép giá. 

Các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng cần 
chủ động theo dõi sát diễn biến hoạt động 
xuất khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới 
phía Bắc như: Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng 
Ninh, Hà Giang… nhằm chủ động kế hoạch 
sản xuất, đóng gói, giao nhận, xuất khẩu 
hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới, tránh 
để phát sinh ùn ứ và các tác động bất lợi 
khác; thực hiện nghiêm túc hoạt động xuất 
khẩu sang thị trường Trung Quốc theo thông 
lệ quốc tế, nâng cao chất lượng, triển khai 
tốt các quy định về truy xuất nguồn gốc, kê 
khai vùng trồng, cơ sở đóng gói cũng như 
các yêu cầu liên quan nhằm đáp ứng quy 
định, tiêu chuẩn đã thỏa thuận với nước 
nhập khẩu, tránh phát sinh rủi ro và giảm 
thiểu thiệt hại trong quá trình sản xuất, kinh 
doanh. 

"Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ 
tiếp tục theo dõi, trao đổi thường xuyên với 
Sở Công Thương các tỉnh biên giới phía Bắc 
để nắm bắt tình hình và phối hợp với các 
đơn vị liên quan có thông báo, khuyến cáo 
đến doanh nghiệp, Hợp tác xã khi có những 
diễn biến mới của bệnh dịch có khả năng 
ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu", 
đại diện Sở Công Thương Bình Thuận cho 
hay. 

H 
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Trong khi đó, tại Long An và Tiền Giang, 
người nông dân đang ở trong tình trạng 
đứng ngồi không yên vì gặp khó khăn trong 
việc phân phối và tiêu thụ vào Trung Quốc. 
23 nhà kho thu mua trái thanh long ở Tiền 
Giang và Long An đã tổ chức cuộc họp để 
bàn cách giải cứu trái thanh long của 2 tỉnh 
này khi thời gian qua không xuất sang được 
Trung Quốc. 

Một số nhà kho ở Long An cho biết doanh 
nghiệp thu gom thanh long từ nhà kho bán 
sang Trung Quốc đã hủy hợp đồng với họ, 
trong khi họ đã ký hợp mua từ nhà vườn 
trước đó. 

Về phía Bộ NN&PTNT, ông Nguyễn Quốc 
Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát 
triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) 
cho biết Trung Quốc đang phong tỏa thành 
phố Vũ Hán, đồng thời kiểm soát chặt chẽ 
phương tiện công cộng vào Bắc Kinh, kéo 
dài kỳ nghỉ tết Nguyên đán. 

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng 
cho nhân viên nghỉ hết rằm tháng Giêng, tức 

8.2 dương lịch để phòng chống dịch viêm 
đường hô hấp cấp do nCov, chủng mới của 
coronavirus gây ra. Việc này làm giảm sức 
nhu cầu ăn uống, sức mua ở các nhà hàng, 
khách sạn của Trung Quốc. 

Ngoài ra, Trung tâm Giao dịch nông sản 
Giang Nam ở Quảng Tây, là đầu mối trung 
chuyển nông sản của Việt Nam sang Trung 
Quốc, cũng nghỉ giao dịch hết ngày 8.2. Giao 
dịch các cặp chợ biên giới Việt - Trung là 
phương thức giao dịch phổ biến ở các tỉnh 
Quảng Tây, Vân Nam cũng hạn chế đến hết 
ngày 8.2. Các yếu tố trên khiến một số 
doanh nghiệp cung ứng nông sản lớn của 
Trung Quốc gặp khó khăn trong việc thu 
mua. 

Tuyết Nhung // https://motthegioi.vn.- 
2020 (ngày 2 tháng 2) 

https://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/binh-
thuan-thanh-long-rot-gia-manh-vi-dich-

coronavirus-130817.html

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

THỊ TRƯỜNG ẢM ĐẠM, NHÀ VƯỜN DỪNG CHONG ĐÈN 
THANH LONG TRÁI VỤ 

o ảnh hưởng của dịch Covid-19, 
thanh long nghịch vụ tại Bình Thuận 
tiêu thụ khá chậm và còn tồn đọng 

khá nhiều. 

Hiện nay, nhiều nhà vườn trồng thanh 
long tại Bình Thuận đang chủ động dừng 
chong đèn kích thích ra hoa trái vụ do lo ngại 
dịch corona tác động đến thị trường tiêu thụ. 
Những vườn còn đang chong dở, chấp nhận 
nghỉ điện giữa chừng, tránh thiệt hại. 

Anh Nguyễn Văn Hòa không chong tiếp điện nghịch 
vụ dù trái ra ít. 

Đầu tháng 2 vừa qua, vườn thanh long 
500 gốc của anh Nguyễn Văn Hoà (xã 
Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam) bắt 
đầu ra hoa lưa thưa. Thông thường, anh 
Nam sẽ chạy điện lại vườn cho cây ra hoa 
tiếp nhưng do tình hình thu mua thanh long 
ảm đạm, anh đã quyết định dừng chong đèn. 

 

Nhiều vườn thanh long ở Bình Thuận ngưng chong 

đèn nghịch vụ khi giá xuống rất thấp. 

“Lứa này mình vay vốn ngân hàng để đầu 
tư. Trong khi giá điện, giá phân vẫn như cũ 

D 
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thì giá thanh long chỉ còn 4.000 – 5000đ 
khiến nông dân hết sức lo lắng”, anh Hòa 
nói. 

Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch Covid-
19, thanh long nghịch vụ tại Bình Thuận tiêu 
thụ khá chậm. Thương lái thu mua nhỏ giọt, 
trong khi giá bán chỉ khoảng 4.000 – 7.000 
đồng/kg, khiến nhiều người nông dân không 
còn mặn mà sản xuất do không đủ chi phí. 

Tỉnh Bình Thuận hiện còn khoảng gần 
90.000 tấn thanh long nghịch vụ đang chín 
và có nguy cơ không thể tiêu thụ được nên 
ngành chức năng khuyến cáo nông dân hạn 
chế chong đèn trái vụ thời điểm này. 

Tỉnh Bình Thuận hiện còn khoảng gần 90.000 tấn 
thanh long nghịch vụ đang chín và có nguy cơ không 
thể tiêu thụ được. 

Tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ 
vướng mắc trong tiêu thụ thanh long mới 
đây, ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sở 
ngành, địa phương hướng dẫn người nông 
dân có kế hoạch sản xuất hợp lý, phù hợp 
với diễn biến của dịch bệnh viêm phổi 
corona. 

“Đối với hộ gia đình và cơ sở trồng thanh 
long mà không có hợp đồng bao tiêu đầu ra 
thì không tiếp tục chong đèn. Đồng thời đẩy 
mạnh sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP để tiêu thụ ở những thị trường 
có yêu cầu kỹ thuật”, ông Lê Tuấn Phong chỉ 
đạo. 

Bình Thuận là địa phương canh tác thanh 
long nhiều nhất cả nước, với tổng diện tích 
trên 30.000 ha, hơn một nửa được luân 
phiên chong đèn hàng năm. Sản lượng thu 
hoạch thanh long hàng năm bình quân là 
500.000 tấn và Trung Quốc vẫn là thị trường 
xuất khẩu chính của nông sản này. 

Vì thế việc người nông dân chủ động 
ngưng sản xuất nghịch vụ có thể làm thất thu 
sản lượng trong thời điểm 2 – 3 tháng tới, 
nhưng là điều cần thiết để giảm thiệt hại khi 
tình hình xuất khẩu đang gặp khó./. 

Văn Thuận // https://vov.vn/.- 2020 
(ngày 12 tháng 2) 

https://vov.vn/kinh-te/thi-truong-am-dam-
nha-vuon-dung-chong-den-thanh-long-trai-

vu-1009616.vov 

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

THƯỢNG TƯỚNG TRẦN ĐƠN LÀM VIỆC VỚI TỈNH BÌNH THUẬN 

hiều ngày 11/2, Đoàn công tác của Bộ 
Quốc phòng do Thượng tướng Trần 
Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ 

trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã 
có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận về tình hình thực hiện dự án 
Cảng hàng không Phan Thiết. 

Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận 
tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030 được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
236/QĐ-TTg ngày 23/2/2018, Cảng hàng 
không Phan Thiết là 1 trong 15 cảng hàng 
không quốc nội trên toàn quốc. Với quy mô 
cấp 4E, Cảng hàng không Phan Thiết có vai 
trò sân bay dùng chung dân dụng và quân 

sự (sân bay quân sự cấp I) với tổng vốn đầu 
tư khoảng 10.000 tỷ đồng. 

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Ủy ban Nhân 
dân tỉnh Bình Thuận 
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Là dự án trọng điểm, đến nay tỉnh Bình 
Thuận đã hoàn thành công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng toàn bộ mặt bằng sân 
bay 543 ha và đài dẫn đường xa 2,6 ha. Đã 
bàn giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ 
chức quản lý 400 ha và bàn giao 145,6 ha 
diện tích đất khu hàng không dân dụng cho 
Nhà đầu tư BOT. 

 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch Ủy ban Nhân 
dân tỉnh Bình Thuận phát biểu tại buổi làm việc 

Hiện nay, nhà đầu tư hạng mục hàng 
không dân dụng đang khẩn trương hoàn tất 
các thủ tục để triển khai thi công công trình, 
phấn đấu hoàn thành dự án đưa vào khai 
thác cuối năm 2021. Việc đẩy nhanh tiến độ 
đầu tư xây dựng đưa vào khai thác cảng 
hàng không Phan Thiết, đáp ứng nguyện 
vọng của Nhân dân, tạo động lực phát triển 

kinh tế - xã hội tại địa phương và phục vụ 
nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng 
tướng Trần Đơn đánh giá cao tỉnh Bình 
Thuận đã làm tốt công tác bồi thường, giải 
phóng toàn bộ mặt bằng sân bay. Việc đầu 
tư xây dựng cảng hàng không Phan Thiết là 
phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo an 
ninh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; tạo điều 
kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh, giao thông vận chuyển hành khách 
thuận lợi hơn. 

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 
cũng đề nghị tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt 
chẽ với Bộ Quốc phòng để giải quyết dứt 
điểm khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến 
độ dự án. Về phía Bộ Quốc phòng cũng sẽ 
sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
chủ trương đầu tư dự án, do vậy yêu cầu các 
đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn 
thành hồ sơ các hạng mục đi kèm để tiến 
hành khởi công Cảng hàng không Phan 
Thiết trong năm 2020. 

Tuấn Anh // http://baoquankhu7.vn/.- 
2020 (ngày 11 tháng 2) 

http://baoquankhu7.vn/thuong-tuong-
tran-don-lam-viec-voi-tinh-binh-thuan-

68361845-0016697s34910gs 

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

TÌM GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ THANH LONG 

ịch bệnh nCoV khiến việc xuất khẩu 
thanh long bị hạn chế, tỉnh Bình 
Thuận đưa ra giải pháp trước mắt 

tiêu thụ thanh long thông qua thị trường nội 
địa… 

Trong tháng 2 này, tỉnh Bình Thuận sẽ thu hoạch 

hàng chục ngàn tấn thanh long. 

Hơn 44.000 tấn thanh long sẽ thu 
hoạch trong tháng 2 này 

Bình Thuận là “thủ phủ” thanh long của cả 
nước, với diện tích lên đến gần 30.000 ha, 
sản lượng thu hoạch khoảng 600.000 
tấn/năm. Hiện thanh long Bình Thuận chủ 
yếu xuất sang thị trường Trung Quốc, chiếm 
từ 70-80% tổng sản lượng. 

Tuy nhiên do dịch bệnh nCoV đã khiến 
việc xuất khẩu các loại nông sản nói chung 
và thanh long nói riêng qua Trung Quốc (thị 
trường tiêu thụ nông sản lớn của Việt Nam) 
bị ảnh hưởng; nhiều nông sản rớt giá, tiêu 
thụ khó khăn.  
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Cùng với giải pháp tiêu thụ thanh long, 
ngành NN-PTNT Bình Thuận đã khuyến cáo 
các địa phương, nông dân trồng thanh long 
trên địa bàn trước mắt tạm ngưng việc 
chong đèn thanh long, đồng thời tập trung 
chăm sóc, nhằm kéo dài thời gian thu hoạch. 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh sản xuất thanh long 
sạch theo các tiêu chuẩn quốc tế, để xuất 
khẩu vào các thị trường khác ngoài Trung 
Quốc. 

Theo nông dân trồng thanh long ở Bình 
Thuận, hiện giá thanh long trên địa bàn chỉ 
còn 4 - 6 ngàn đ/kg. Với giá này nông dân 
thu hoạch thua lỗ nặng, vì lứa thanh long này 
đang ở vụ nghịch (chong đèn) nên chi phí 
đầu tư cao từ 10 - 12 ngàn/kg. 

Cũng theo người trồng, mặc dù thanh 
long hiện rẻ bèo nhưng việc tiêu thụ diễn ra 
rất chậm. “Nếu để thanh long chín quá sẽ bị 
nứt trái thì chỉ vứt bỏ thôi. Bây giờ bà con 
đành chấp nhận bán thanh long với giá rẻ 
như hiện nay, chỉ mong gỡ gạc một ít vốn 
đầu tư”, chị Huỳnh Thị Tuyết Phương, một 
người trồng thanh long ở xã Tiến Lợi, TP 
Phan Thiết nói. 

Theo Sở Công Thương Bình Thuận, ước 
lượng tổng sản lượng thanh long toàn tỉnh 
sẽ thu hoạch trong tháng 2 này khoảng 
44.586 tấn, tập trung chủ yếu tại các huyện 
Hàm Thuận Nam 20.000 tấn, Hàm Thuận 
Bắc 20.000 tấn, Bắc Bình 3.000 tấn... 

Trong đó, sản lượng thanh long nông dân 
thu hoạch từ ngày 5/2- 9/2 khoảng 19.336 
tấn; từ ngày 10/2- 16/2 khoảng 7.000 tấn; từ 
ngày 17/2- 23/2 khoảng 8.000 tấn và từ ngày 
24/ 2- 29/2 là khoảng 10.250 tấn. 

Mặt khác, hiện toàn tỉnh có 132 kho lạnh, 
với tổng công suất lưu trữ thanh long lên đến 
trên 16.000 tấn. Tính đến ngày 5/2, sản 
lượng thanh long được các doanh nghiệp 
thu mua lưu kho lạnh khoảng 7.685 tấn. 

6 việc cần làm 

Tại cuộc họp bàn giải pháp sản xuất, tiêu 
thụ thanh long trước ảnh hưởng của dịch 
bệnh nCoV chiều 7/2, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã đề nghị 
các Sở ngành liên quan, Hiệp hội thanh long 
Bình Thuận, cùng các doanh nghiệp phải 
phối hợp làm nhanh 6 việc để kịp thời tiêu 

thụ sản lượng thanh long sẽ thu hoạch trong 
tháng 2 này, nhằm tránh tình trạng người 
dân phải đổ bỏ. 

Hiện giá thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận chỉ 
còn 4 - 6 ngàn đ/kg. 

Theo đó, Chủ tịch tỉnh yêu cầu cần nghiên 
cứu đề xuất chính sách hỗ trợ thuê những 
kho lạnh đủ điều kiện tạm trữ thanh long, 
cũng như chính sách hỗ trợ tiền điện cho các 
chủ kho lạnh. Rà soát các đơn vị, người dân 
trồng thanh long vay vốn ngân hàng bị rủi ro 
do ảnh hưởng dịch bệnh Corona để hỗ trợ 
kịp thời. Lựa chọn những đơn vị có kho lạnh 
tạm trữ đáp ứng các tiêu chuẩn như có uy 
tín với nông dân, thị trường, ngân hàng, 
chính quyền địa phương để hưởng chính 
sách. 

Bên cạnh đó, rà soát tình hình thu hoạch, 
sản xuất thanh long, hướng dẫn nông dân 
thực hiện hợp lý, cộng thêm dự báo, cập 
nhật thông tin giá cả thị trường liên tục để 
nông dân bán được giá đúng, nhất là khi giá 
đã tăng.   

Đồng thời tổ chức củng cố lại sản xuất 
theo chuỗi liên kết trên tinh thần phát huy từ 
sản xuất, thu mua, chế biến xuất khẩu thanh 
long. Đặc biệt phải kết nối để các doanh 
nghiệp kinh doanh thanh long tại tỉnh với các 
đơn vị mua thanh long ký kết hợp đồng ba 
bên ngay trong 1-2 ngày tới.  

Ông Biện Tấn Tài, PGĐ Sở Công Thương 
Bình Thuận, cho biết, trước mắt tỉnh Bình 
Thuận đang tập trung tiêu thụ thanh long 
thông qua thị trường nội địa. 

Hiện Sở đã làm việc với hệ thống Tập 
đoàn, siêu thị, Trung tâm thương mại tại TP. 
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HCM, Big C, Lotte, Saigon Co.op, Bách hóa 
Xanh, VinMart, Satna, Mega Market, Satra, 
Genshei, Aeon, Nafoods Group... về việc kết 
nối, hỗ trợ, đẩy mạnh việc thu mua, tiêu thụ 
sản phẩm thanh long cho các doanh nghiệp, 
hợp tác xã và nông dân tỉnh. Theo đó, dự 
kiến các đơn vị sẽ tiêu thụ thanh long với sản 
lượng từ 120 - 200 tấn/ngày. 

Bên cạnh đó, Sở Công thương TP. HCM, 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cũng đang 
giới thiệu 3 chợ đầu mối Bình Điền, Thủ 
Môn, Hóc Môn, các doanh nghiệp thành viên 
hỗ trợ tiêu thụ thanh long Bình Thuận. 

Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận sẽ vận động 
một số doanh nghiệp thu mua thanh long lưu 
vào kho lạnh. Để làm được điều này tỉnh 
đang xây dựng phương án để hỗ trợ lưu kho 
cho doanh nghiệp. 

Theo ông Biện Tấn Tài, PGĐ Sở Công 
Thương Bình Thuận, ngoài thị trường Trung 
Quốc, tỉnh có 18 thị trường khác lâu nay vẫn 
xuất khẩu thanh long, hiện các doanh nghiệp 
cũng đang kiếm thêm các đơn đặt hàng. Đối 
với xuất khẩu biên mậu sang thị trường 
Trung Quốc, hiện tỉnh Lạng Sơn đã có thông 
báo cửa khẩu tiếp tục lùi thông quan cho đến 
cuối tháng 2 này. Do đó, việc xuất khẩu sang 
Trung Quốc sẽ thông qua đường biển. Về 
vấn đề này, Sở đã thông báo cho các doanh 
nghiệp xuất khẩu thanh long trên địa bàn 
nắm bắt và chủ động. 

 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn/.- 2020 
(ngày 10 tháng 2) 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-tim-
giai-phap-thuc-day-tieu-thu-thanh-long-

d257076.html 

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

TRƯỜNG LONG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH DỰ ÁN TRỤ SỞ LÀM VIỆC 
UBND TP. PHAN THIẾT 

BND TP. Phan Thiết (Bình Thuận) 
cho biết, Công ty CP Trường Long 
vừa được chỉ định là nhà đầu tư 

thực hiện Dự án Trụ sở làm việc HĐND và 
UBND thành phố Phan Thiết. Đây là dự án 
đầu tư có sử dụng đất với tổng mức đầu 
tư dự kiến 35,947 tỷ đồng. Dự án được xây 
dựng trên đất hiện hữu của đơn vị tại 
phường Đức Thắng, TP.Phan Thiết. 

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet 

Công ty CP Trường Long có địa chỉ tại 
TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tháng 
3/2019, Công ty được UBND TP. Phan 
Thiết lựa chọn thực hiện việc khảo sát, lập 
báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trụ sở 
làm việc HĐND và UBND TP. Phan Thiết.    

 

Khánh Ngọc // https://baodauthau.vn.- 
2020 (ngày 11 tháng 2) 

https://baodauthau.vn/dau-tu/truong-
long-duoc-chi-dinh-du-an-tru-so-lam-viec-

ubnd-tp-phan-thiet-binh-thuan-
121195.html 
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

BÁNH MÌ THANH LONG NỞ RỘ TẠI BÌNH THUẬN 

ù số lượng thanh long tiêu thụ được 
từ các lò bánh mì không đáng kể so 
với tổng sản lượng gần 90.000 tấn 

đang chín của tỉnh Bình Thuận nhưng phong 
trào này đã lan tỏa thông điệp chung tay 
cùng nông dân giải quyết khó khăn.  

Xuất phát từ việc thị trường xuất khẩu 
thanh long gặp khó do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19, một số cơ sở sản xuất bánh mì ở 
Bình Thuận đã tham gia giải cứu loại trái cây 
này bằng việc sản xuất ra các ổ bánh mì có 
thành phần từ thanh long. 

Gần một tuần qua, cơ sở bánh mì tươi 
Thanh Thủy (đường Trần Hưng Đạo, TP 
Phan Thiết) bỗng đông khách lạ thường. 
Dòng người nườm nượp tìm đến hỏi mua 
khiến cả người bán lẫn thợ làm bánh bên 
trong không kịp trở tay. 

Anh Trương Lương, chủ cơ sở, cho biết 
từ ngày sản phẩm bánh mì thanh long lên 
kệ, lượng người mua đã tăng gấp ba lần. 
"Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện khiến trái 
thanh long của nông dân Bình Thuận lâm 
vào cảnh thừa mứa nên mình mới nảy ra suy 
nghĩ góp một phần nhỏ tham gia hỗ trợ nhà 
vườn tiêu thụ thanh long. Bên cạnh đó, bản 
thân mình lúc trước đã từng kinh qua việc 
sản xuất thanh long sấy khô nên khi nhận 
thấy tình hình tiêu thụ loại trái cây này gặp 
khó mình đã kết hợp với đứa em để đưa trái 
thanh long vào làm bánh mì" - chủ cơ sở này 
kể. 

Anh Lương chia sẻ toàn bộ trái thanh long đỏ từ nước, 
hạt đến phần ruột đều được dùng vào chế biến bánh 
mì. 

Đến nay, cơ sở bánh mì của anh Lương 
đã cho ra thị trường đến 10 sản phẩm khác 
nhau, từ bánh mì tươi, bánh mì ngọt đến các 
loại bánh kẹp thịt. Giá của bánh mì thanh 
long cũng đa dạng, từ 4.000 đồng đến hơn 
10.000/ổ, mỗi loại chỉ cao hơn bánh mì 
thường tầm 2.000 đồng/ổ. "Em cảm thấy 
bánh có hương vị lạ nhưng khá ngon nhờ có 
vị thơm của trái thanh long đỏ nên cũng ít 
ngán" – em Nguyễn Thùy Linh, một học sinh 
nói. 

Sản phẩm bánh mì làm từ thanh long rất bắt mắt. 

Chị Huỳnh Thị Mai, một người dân Phan 
Thiết, cho biết: "Tôi thấy thông tin trên báo 
chí, rồi mạng xã hội họ đưa về việc tham gia 
giải cứu trái thanh long. Hôm trước đọc 
được tin thấy lò bánh mì chế biến từ trái 
thanh long của anh Lương rất hay nên mới 
tìm đến mua thử. Tôi mong muốn không chỉ 
bánh mì thanh long mà sau này càng có 
thêm nhiều sản phẩm khác chế biến từ 
thanh long để giúp người nông dân bớt vất 
vả hơn".  

Hiện nay, ngoài cơ sở bánh mì tươi 
Thanh Thủy, tại Bình Thuận còn có cơ sở 
bánh mì chế biến từ thanh long khác đặt tại 
đường Nguyễn Hữu Cảnh (thị trấn Chợ Lầu, 
huyện Bắc Bình). Một số cơ sở bánh mì khác 
trong tỉnh cũng đang tìm hiểu công thức chế 
biến bánh mì thanh long và sẵn sàng đưa 
loại trái cây này vào sản xuất.  

D 
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Nhiều khách hàng tìm đến cơ sở bánh mì thanh long 
để mua về ăn thử 

Ngoài bánh mì thanh long, trước đây tỉnh 
Bình Thuận đã từng đưa ra thị trường nhiều 

sản phẩm làm từ đặc sản này, như: nước 
ép, rượu vang, mứt, thanh long sấy khô, ép 
dẻo… Dù sản lượng thanh long tiêu thụ 
được từ các sản phẩm chế biến còn thấp so 
với trái tươi nhưng cũng đã gợi mở ra hướng 
đi tích cực cho người nông dân tại thủ phủ 
thanh long, hạn chế phụ thuộc vào một thị 
trường chính.  

 

Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2020 
(ngày 19 tháng 2) 

https://nld.com.vn/kinh-te/banh-mi-thanh-
long-no-ro-tai-binh-thuan-
20200219141423877.htm

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

HỘI THI LEO NÚI TÀ CÚ MỞ RỘNG NĂM 2020 

áng 31/1 (mùng 7 tết), tại huyện 
Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) hội 
thi leo núi Tà Cú mở rộng lần thứ 24 

năm 2020 đã diễn ra sôi nổi và quyết liệt. 
Tham dự có đại diện lãnh đạo địa phương; 
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Ngô Minh Chính; đông đảo nhân dân địa 
phương và khách du lịch đến xem và cổ vũ 
cho hội thi. 

 

Đây là hoạt động thể thao truyền thống 
mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý  do 
huyện Hàm Thuận Nam phối hợp với Sở 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức hàng 
năm nhân dịp năm mới, có ý nghĩa tổ chức 
sự kiện thể thao truyền thống để giao lưu, 
học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các 
đoàn thể thao Bình Thuận với các tỉnh, 

thành trong khu vực; đồng thời, còn là dịp 
để giới thiệu, quảng bá di tich lịch sử - văn 
hoá cấp quốc gia núi Tà Cú nói riêng, điểm 
đến du lịch Bình Thuận hấp dẫn nói chung 
đến du khách xa gần. 

 

Hội thi leo núi Tà Cú năm 2020 thu hút 
sự tham gia tranh tài của 368 VĐV nam, 
nữ đến từ 43 đoàn, trong đó có các tình, 
thành Bình Phước, Bình Dương, Đồng 
Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng, Khánh 
Hòa và Bình Thuận tranh tài theo các nội 
dung là hệ việt dã phong trào, giải vô địch 
cấp tỉnh và giải leo núi Tà Cú mở rộng với 
các cự ly 6.300 mét dành cho nam và 
5.300 mét dành cho nữ (trong đó có 2.300 
mét bậc thang bằng đá thiên nhiên lên 
chùa núi Linh Sơn Trường Thọ). Núi Tà Cú 

S 

https://nld.com.vn/kinh-te/banh-mi-thanh-long-no-ro-tai-binh-thuan-20200219141423877.htm
https://nld.com.vn/kinh-te/banh-mi-thanh-long-no-ro-tai-binh-thuan-20200219141423877.htm
https://nld.com.vn/kinh-te/banh-mi-thanh-long-no-ro-tai-binh-thuan-20200219141423877.htm
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(xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam) 
cao 475 mét, cách thành phố Phan Thiết 
khoảng 30km. Núi Tà Cú thuộc khu bảo 
tồn thiên nhiên Tà Cú, sở hữu ngôi chủa 
cổ Linh Sơn Trường Thọ và tượng Phật 
nhập niết bàn có kỷ lục là tượng Phật nằm 
trên núi lớn nhất Đông Nam Á.  

 

 

Sau hơn 40 phút tranh tài sôi nổi trên 
đường trường và quyết liệt trên đường núi 
dốc cao khúc khuỷu, vận động viên Hoàng 
Nguyên Thanh (Bình Phước) về đầu tiên, 
giành giải nhất và danh hiệu “Vua leo núi” 
hệ tuyển mở rộng; về nhì và ba là Phạm 
Ngọc Phan (Bình Thuận) và Lê Văn Tuấn 
(Bình Dương). Ở nội dung nữ mở rộng, 
vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình 
Phước) về nhất và giành danh hiệu “Nữ 
hoàng leo núi”; Pi Nămg Rê Chêm (Khánh 

Hòa) và Nguyễn Thị Ngọc Phương (Bình 
Phước) về nhì và ba. Hai đoàn Bình 
Phước và Khánh Hòa đoạt giải nhất đồng 
đội nam và đồng đội nữ. 

 

Đối với nội dung hệ tuyển tỉnh, Phan 
Văn Thâu (huyện Hàm Thuận Bắc) và 
Nguyễn Thị Mỹ Trinh (huyện Hàm Thuận 
Nam) giành giải nhất và danh hiệu “Vua leo 
núi” và “Nữ hoàng leo núi” năm 2020; 
huyện Tuy Phong và huyện Hàm Thuận 
Nam giành giải nhất đồng đội nam và đồng 
đội nữ. Ban tổ chức còn trao các giải cá 
nhân và đồng đội cho các nội dung thi 
nam, nữ hệ phong trào toàn huyện Hàm 
Thuận Nam. Cụ thể, nhất nam, nữ hệ 
phong trào thuộc về Trần Thanh Hào và 
Nguyễn Thị Mỹ Duyên (đều của trường 
THPT Hàm Thuận Nam); nhất đồng đội 
nam, nữ là trường THPT Hàm Thuận Nam 
và xã Tân Lập; ngoài ra còn có các giải 
toàn toàn và khuyến khích cho từng nội 
dung thi đấu. 

 

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

 (ngày 3 tháng 2) 

https://dulich.petrotimes.vn/hoi-thi-leo-
nui-ta-cu-mo-rong-nam-2020-563019.html 

 

 
 

https://dulich.petrotimes.vn/hoi-thi-leo-nui-ta-cu-mo-rong-nam-2020-563019.html
https://dulich.petrotimes.vn/hoi-thi-leo-nui-ta-cu-mo-rong-nam-2020-563019.html
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TRƯỜNG HỌC TẠI HUYỆN HÀM TÂN TỈNH BÌNH THUẬN 
ĐÃ ĐƯỢC PHUN THUỐC KHỬ KHUẨN 

ẽ có tất cả 43 điểm trường lớp 

công lập, tư thục trong toàn 

huyện được phun, xịt và hoàn 

thành vào ngày 6/2. 

Theo Công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Bình Thuận,  huyện Hàm 

Tân đã cho học sinh nghỉ phòng chống 

dịch bệnh cúm từ ngày 3/2 đến ngày 9/2. 

Các trường học được phun, xịt thuốc khử trùng 

(Ảnh CTV) 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm 

Tân đã kết hợp với Trung tâm y tế huyện 

có kế hoạch phun thuốc khử trùng 

cloramin B tại tất cả các trường học trên 

địa bàn huyện.  

Sáng ngày 4/2, Trung tâm y tế huyện đã 

tiến hành phun xịt thuốc khử khuẩn phòng 

dịch cúm Corona ở một số trường học. 

Các trường học được phun, xịt thuốc khử trùng (Ảnh 

CTV) 

Sẽ có tất cả 43 điểm trường lớp công 

lập, tư thục trong toàn huyện được phun, 

xịt và hoàn thành vào ngày 6/2. 

Bên cạnh đó, sử dụng cloramin B để tiến 

hành tẩy rửa, vệ sinh diệt khuẩn toàn bộ 

dụng cụ học tập, đồ chơi của học sinh, 

trang bị xà phòng diệt khuẩn cho tất cả các 

điểm trường để chuẩn bị môi trường học 

tập tốt nhất để đón học sinh vào tuần tới. 

 

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

2020 (ngày 7 tháng 2) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/truong-

hoc-tai-huyen-ham-tan-tinh-binh-thuan-

da-duoc-phun-thuoc-khu-khuan-

post206891.gd

 

 
 
 

 

 

 

 

 

S 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/truong-hoc-tai-huyen-ham-tan-tinh-binh-thuan-da-duoc-phun-thuoc-khu-khuan-post206891.gd
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

2 MẸ CON TRỞ VỀ TỪ TÂM DỊCH HÀN QUỐC ÂM TÍNH VỚI COVID-19 

gười phụ nữ cùng con nhỏ trở về từ 
Daegu (Hàn Quốc) đều âm tính với 
COVID-19. 

Ngày 26-2, BS Nguyễn Quốc Việt, Giám 
đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, cho biết Viện 
Pasteur Nha Trang vừa trả kết quả xét 
nghiệm COVID-19 của hai mẹ con (ngụ thị 
xã La Gi) trở về từ tâm dịch Daegu của Hàn 
Quốc. 

 
Khu vực cách ly BV Bình Thuận. 

Kết quả cho thấy cả hai mẹ con đều âm 
tính với COVID-19. 

Đây là trường hợp bà mẹ người Việt cùng 
con nhỏ từ Daegu về Việt Nam ngày 22-2. 
Người này cùng con đã di chuyển đến thị 
xã La Gi, Bình Thuận có biểu hiện sốt. Sau 
đó đến các cơ quan y tế thị xã La Gi thăm 
khám và yêu cầu được chuyển đến BV đa 
khoa Bình Thuận theo dõi. 

BV Bình Thuận đã cách ly cả hai mẹ con 
và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét 
nghiệm COVID-19. 

 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2020 
(ngày 26 tháng 2) 

https://plo.vn/dich-covid-19/2-me-con-tro-
ve-tu-tam-dich-han-quoc-am-tinh-voi-

covid19-892343.html

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

BẠN ĐỌC ỦNG HỘ HƠN 220 TRIỆU ĐỒNG CHỈ TRONG 3 NGÀY 
CHO BÉ THIÊN ÂN 

ây là đợt trao đầu tiên của Báo 
VietNamNet để bé Thiên Ân kịp thời 
có tiền đóng viện phí xạ trị ung thư 

xoang hàm. Với số tiền bạn đọc ủng hộ, 
Thiên Ân đã có cơ hội giữ được một con mắt 
còn lại. 

Bé Nguyễn Thiên Ân năm nay 7 tuổi. Con 
bị ung thư xoang hàm. Tế bào ung thư bao 
trọn mắt phải và khu xương hàm, sau khi 
bắn tia xạ trị để tiêu diệt tế bào ung thư thì 
cũng đồng thời hỏng luôn con mắt. Nghe bác 
sĩ dặn dò gia đình chuẩn bị số tiền lớn cho 
đợt điều trị tiếp theo, mới mong giữ được 
con mắt còn lại cho con trai, anh Dũng lo 
lắng không thôi. 

Bé Thiên Ân đã nhận được nhiều lời động viên, chia 
sẻ của bạn đọc VietNamNet. 

Khoảng 4 năm nay, một mình anh Dũng 
cáng đáng cả cha mẹ già và 2 đứa con nhỏ. 

N 

Đ 

https://plo.vn/tags/IEjDoG4gcXXhu5Fj/han-quoc.html
https://plo.vn/tags/IEjDoG4gcXXhu5Fj/han-quoc.html
https://plo.vn/tags/IMOibSB0w61uaCB24bubaSBDT1ZJRC0xOQ==/am-tinh-voi-covid19.html
https://plo.vn/tags/IMOibSB0w61uaCB24bubaSBDT1ZJRC0xOQ==/am-tinh-voi-covid19.html
https://plo.vn/tags/IExhIEdp/la-gi.html
https://plo.vn/tags/IHjDqXQgbmdoaeG7h20=/xet-nghiem.html
https://plo.vn/tags/IHjDqXQgbmdoaeG7h20=/xet-nghiem.html
https://plo.vn/dich-covid-19/2-me-con-tro-ve-tu-tam-dich-han-quoc-am-tinh-voi-covid19-892343.html
https://plo.vn/dich-covid-19/2-me-con-tro-ve-tu-tam-dich-han-quoc-am-tinh-voi-covid19-892343.html
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https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2020/01/30/12/nguoi-cha-don-than-khan-cau-70-trieu-dong-mong-giu-mot-mat-cho-con-trai-2.jpg
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Cha anh cũng bị hỏng một bên mắt do đi làm 
rẫy, bị ngọn cỏ tranh đâm vào, lâu ngày 
không có tiền chữa trị. Mẹ anh bị bệnh tim, 
phải uống thuốc đều đặn. Đứa con lớn của 
anh đang học lớp 3, đứa út mới học mẫu 
giáo thì phát hiện bị ung thư, phải nghỉ học 
để điều trị hơn một năm nay. 

 

Đại diện Báo VietNamNet trao hơn 220 triệu đồng cho 
anh Nguyễn Quang Dũng, ba của bé Thiên Ân. 

Gia đình ở vùng quê thuộc huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận, nơi người dân chủ 
yếu trồng lúa, trồng điều. Trước đây, khi cha 
mẹ anh Dũng mới lên khai phá cũng được 
2ha đất trồng trọt, nhưng bởi ông bà đều bị 
bệnh, sức yếu, các con đều đi xa làm ăn, đất 
đai bán dần để chữa bệnh. Đến nay, chỉ còn 
lại 5 sào trồng điều. Anh Dũng cũng không 

dám bán hết để cứu mắt cho con, bởi cha 
mẹ chẳng còn nơi nương tựa. 

Sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn 
của gia đình bé Nguyễn Thiên Ân, Báo 
VietNamNet đã đăng tải bài viết “Người cha 
đơn thân khẩn cầu 70 triệu đồng mong giữ 
một mắt cho con trai” để kêu gọi sự ủng hộ 
của các mạnh thường quân, và đã nhận 
được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của bạn 
đọc. 

Chỉ trong 3 ngày, số tiền hơn 220 triệu 
đồng đã được bạn đọc Báo trong và ngoài 
nước gửi tặng, ủng hộ để gia đình anh có 
thể tiếp tục điều trị cho Thiên Ân. Ngoài ra, 
nhiều mạnh thường quân đã trực tiếp tới 
bệnh viện để ủng hộ tiền mặt hơn 20 triệu 
đồng. 

Anh Dũng bất ngờ khi biết con trai được 
nhiều người thương mến. Anh chia sẻ: “Tôi 
thật không dám tin sẽ nhận được nhiều tình 
thương đến vậy. Cha con chúng tôi xin chân 
thành cảm ơn tấm lòng cao cả của các cô 
chú, anh chị đã giúp bé có điều kiện để tiếp 
tục trị bệnh. Xin kính chúc các cô chú, anh 
chị thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong 
cuộc sống. Tôi xin cúi đầu cảm tạ các tấm 
lòng vàng đã cứu giúp!” 

Khánh Hòa // https://vietnamnet.vn/.- 
2020 (ngày 17 tháng 2) 

https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-
se/ban-doc-ung-ho-hon-220-trieu-dong-chi-
trong-3-ngay-cho-be-thien-an-616369.html

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

BÌNH THUẬN PHẤN ĐẤU ĐẠT TỶ LỆ CHE PHỦ BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN 90% 

ăm 2020, Bình Thuận phấn đấu nâng 
tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh 
lên mức 90%; 100% hộ cận nghèo, 

học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên tham 
gia bảo hiểm y tế; nâng tỷ lệ người dân tham 
gia bảo hiểm y tế hộ gia đình; mở rộng và 
phát triển bền vững đối tượng tham gia bảo 
hiểm y tế… Để hoàn thành mục tiêu này, 
Bình Thuận triển khai đồng bộ nhiều giải 
pháp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của 
các chủ sử dụng lao động, người lao động 

và các tầng lớp nhân dân về các chính sách 
bảo hiểm, nhất là bảo hiểm y tế. 

Theo ông Phạm Xuân Toan, Giám đốc 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận, trong năm 
2019, mặc dù chỉ tiêu phát triển đối tượng 
tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh đạt và vượt 
chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế do Thủ tướng 
Chính phủ giao. Tuy nhiên, công tác phát 
triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế chưa 
thật sự bền vững, số người tham gia bảo 
hiểm y tế sụt giảm nhiều trong những tháng 
đầu năm 

N 

https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/nguoi-cha-don-than-khan-cau-70-trieu-dong-mong-giu-mot-mat-cho-con-trai-612439.html
https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/nguoi-cha-don-than-khan-cau-70-trieu-dong-mong-giu-mot-mat-cho-con-trai-612439.html
https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/nguoi-cha-don-than-khan-cau-70-trieu-dong-mong-giu-mot-mat-cho-con-trai-612439.html
https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/ban-doc-ung-ho-hon-220-trieu-dong-chi-trong-3-ngay-cho-be-thien-an-616369.html
https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/ban-doc-ung-ho-hon-220-trieu-dong-chi-trong-3-ngay-cho-be-thien-an-616369.html
https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/ban-doc-ung-ho-hon-220-trieu-dong-chi-trong-3-ngay-cho-be-thien-an-616369.html
https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-vai-net-tong-quan/131973.html
https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2020/02/14/09/ban-doc-ung-ho-hon-220-trieu-dong-chi-trong-3-ngay-cho-be-thien-an-1.jpg
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Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh bằng Bảo 
hiểm y tế.Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN 

Hiện toàn tỉnh còn khoảng 150 nghìn 
người thuộc đối tượng hộ gia đình chưa 
tham gia bảo hiểm y tế, chủ yếu là những hộ 
gia đình vừa thoát khỏi danh sách hộ nghèo, 
cận nghèo, các hộ gia đình sinh sống ở ven 
biển, làm nghề đánh bắt hải sản, vùng nông 
thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh 
đó, mặc dù ngân sách hỗ trợ mức đóng 90% 
nhưng việc vận động các đối tượng người 
thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia bảo 
hiểm y tế còn khó khăn, hầu hết các đơn vị, 
địa phương phải vận động các nguồn hỗ trợ 
10% mức đóng còn lại. Thêm vào đó, nhận 
thức về chính sách bảo hiểm của một số chủ 
doanh nghiệp sử dụng lao động, người lao 
động và một bộ phận người dân chưa đầy 
đủ nên tỷ lệ tham gia chính sách bảo hiểm 
còn rất thấp so với các mục tiêu, chỉ tiêu mà 
Nghị quyết, Chương trình hành động đã đề 
ra. 

Để góp phần đưa các chính sách bảo 
hiểm vào cuộc sống, hoàn thành chỉ tiêu 
trong năm 2020, với vai trò là cơ quan đầu 
mối, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tăng 
cường sự phối hợp với các sở, ban, ngành, 
cơ quan truyền thông nhằm nâng cao hiệu 
quả công tác thông tin, tuyên truyền. Ngành 
đẩy mạnh đa dạng hóa các nội dung và hình 
thức tuyên truyền đối với từng đối tượng và 
từng thời điểm thích hợp như: tuyên truyền 
lưu động nơi tập trung đông dân cư, địa bàn 
đồng bào dân tộc; tuyên truyền chế độ, 

chính sách cho người lao động ở các khu 
công nghiệp, các trường học; ứng dụng 
công nghệ thông tin tuyên truyền chính sách 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến thiết bị 
cầm tay của người dân 

Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát, kiện toàn các 
Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo 
điều kiện để người dân tiếp cận chính sách 
bảo hiểm, mở rộng đối tượng tham gia bảo 
hiểm y tế. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh 
phối hợp với Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh công 
tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về bảo hiểm y tế, nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y 
tế tại các cơ sở y tế… Đồng thời, Bảo hiểm 
xã hội các cấp kịp thời nắm bắt tình hình tư 
tưởng, dư luận xã hội liên quan việc thực 
hiện các chế độ, chính sách từ đó làm cơ sở 
cho việc phối hợp các cơ quan, đơn vị nhằm 
giải quyết hoặc tham mưu cấp ủy, chính 
quyền kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, 
bất cập trong triển khai thực hiện chính sách 
bảo hiểm. 

Năm 2019, với sự vào cuộc quyết liệt của 
cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhiều 
chính sách hướng về bảo hiểm y tế đã được 
triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến tích 
cực, góp phần ổn định chính trị và phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, 
Bình Thuận có 990.000 người tham gia bảo 
hiểm y tế, tăng 2,3%, tăng 22.482 người so 
với năm 2018. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 
chung toàn tỉnh đạt 86,2% dân số, vượt 
0,2% chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế do Thủ 
tướng Chính phủ giao cho tỉnh Bình Thuận 
năm 2019 (86% dân số). Trong năm, gần 
hơn 2,2 triệu lượt người khám chữa bệnh 
bảo hiểm y tế, tăng 4.300 lượt so với năm 
2018.  

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

2020 (ngày 19 tháng 2)  

https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-
thuan-phan-dau-dat-ty-le-che-phu-bao-

hiem-y-te-tren-90/284322.html

 

 

 

https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-phan-dau-dat-ty-le-che-phu-bao-hiem-y-te-tren-90/284322.html
https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-phan-dau-dat-ty-le-che-phu-bao-hiem-y-te-tren-90/284322.html
https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-phan-dau-dat-ty-le-che-phu-bao-hiem-y-te-tren-90/284322.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 02 năm 2020                           __             -49- 
 

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

CÁC TRƯỜNG HỌC Ở THỊ XÃ LA GI ĐƯỢC PHUN THUỐC KHỬ TRÙNG 

hị xã La Gi có kế hoạch phun thuốc 
khử trùng cloramin B tại tất cả các 
trường học trên địa bàn thị xã. Thời 

gian thực hiện từ ngày 3/2 đến ngày 
7/2/2020. 

Theo Công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, học sinh toàn 
tỉnh tạm thời nghỉ học 1 tuần từ ngày 3/2-9/2. 

Thực hiện phun thuốc khử trùng cloramin B tại tất cả 
các trường học trong thị xã (Ảnh CTV). 

Thị xã La Gi có kế hoạch phun thuốc khử 
trùng cloramin B tại tất cả các trường học 
trên địa bàn thị xã. Thời gian thực hiện từ 
ngày 3/2 đến ngày 7/2/2020. 

Bắt đầu từ chiều ngày 3/2, những trường 
học được phun đầu tiên là: Trường Trung 
học phổ thông Lý Thường Kiệt, Trung học 
phổ thông Nguyễn Huệ và Trung tâm Giáo 
dục dạy nghề-Giáo dục thường xuyên thị xã 
La Gi 

Thực hiện phun thuốc khử trùng cloramin B tại tất cả 
các trường học trong thị xã (Ảnh CTV). 

Giáo viên Trường Mẫu giáo Tân Phước đang tổng 
dọn vệ sinh (Ảnh CTV). 

cùng với đó, các trường học đều cho cán 
bộ, giáo viên, công nhân viên lau dọn, vệ 
sinh trường lớp sạch sẽ để chuẩn bị đón học 
sinh trong một môi trường an toàn nhất. 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2020 (ngày 4 tháng 2) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/cac-
truong-hoc-o-thi-xa-la-gi-duoc-phun-thuoc-

khu-trung-post206781.gd

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

CÁCH LY HAI MẸ CON TỪ TÂM DỊCH DAEGU - HÀN QUỐC VỀ VIỆT NAM 

goài cách ly hai mẹ con, hiện còn hai 
du khách phải tự cách ly do đến từ 
vùng tâm dịch Daegu, Hàn Quốc. 

Ngày 25-2, Ban chỉ đạo phòng, chống 
bệnh viêm phổi cấp COVID-19 tỉnh Bình 
Thuận cho biết đang cách ly một trường hợp 
cùng con nhỏ tại BV Đa khoa Bình Thuận. 

Hiện ban này đã điều tra và lấy mẫu bệnh 
phẩm gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để 
xét nghiệm COVID-19 cho hai mẹ con. 

Được biết, trường hợp này là người Việt 
cùng con nhỏ từ Daegu, thành phố ở đông 
nam Hàn Quốc được xem là tâm dịch 
COVID-19 của Hàn Quốc về Việt Nam ngày 
22-2. Người này cùng con đã di chuyển đến 
thị xã La Gi, Bình Thuận có biểu hiện sốt. 
Sau đó họ đã được các cơ quan y tế kiểm 
tra, theo dõi và đưa vào bệnh viện cách ly. 

Nguồn tin của PLO cho biết trưa 25-2, có 
hai du khách Hàn Quốc (một nam, một nữ) 

T 

N 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/cac-truong-hoc-o-thi-xa-la-gi-duoc-phun-thuoc-khu-trung-post206781.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/cac-truong-hoc-o-thi-xa-la-gi-duoc-phun-thuoc-khu-trung-post206781.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/cac-truong-hoc-o-thi-xa-la-gi-duoc-phun-thuoc-khu-trung-post206781.gd
https://plo.vn/tags/IE3hurkgQ29u/me-con.html
https://plo.vn/tags/RGFlZ3U=/daegu.html
https://plo.vn/tags/IEPDoWNoIEx5/cach-ly.html
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đến một resort trên đường Nguyễn Đình 
Chiểu, Hàm Tiến, TP Phan Thiết. Hai người 
này đặt phòng và khai báo đến từ Daegu, 
Hàn Quốc. Thông tin đã được chuyển đến 
cho UBND phường Hàm Tiến. Lực lượng 
chức năng đã yêu cầu lễ tân resort hướng 
dẫn hai du khách ở trong phòng, hạn chế 
tiếp xúc và đề nghị UBND TP Phan Thiết cử 
Đội phản ứng nhanh hỗ trợ. 

 
Khu vực cách ly tại BV Bình Thuận.  

Điều tra bước đầu được biết hai du khách 
này đi từ Daegu, Hàn Quốc đến sân bay 
Cam Ranh (Khánh Hòa) ngày 23-2, sau đó 

ra Nha Trang du lịch. Đến ngày 25-2 thì rời 
Nha Trang vào Phan Thiết. 

Một lãnh đạo phường Hàm Tiến cho biết 
Đội phản ứng nhanh có đến hỗ trợ. Sau khi 
đo thân nhiệt bình thường thì hướng dẫn 
hai du khách tự cách ly trong resort và giao 
cho trạm y tế phường kiểm tra, quản lý. Tuy 
nhiên, một lãnh đạo phường Hàm Tiến cho 
biết do y tế phường không có thiết bị, đồ bảo 
hộ để giám sát nên tiếp tục đề nghị UBND 
TP Phan Thiết có giải pháp hỗ trợ. 

Chiều 25-2, trao đổi với PLO, đại diện Sở 
Y tế Bình Thuận cho biết hai du khách Hàn 
Quốc trên đến từ Daegu là có thật. Tuy 
nhiên, do họ có thân nhiệt bình thường nên 
chỉ yêu cầu cách ly tại chỗ. Đối với việc giao 
cho địa phương giám sát, thực chất Sở chỉ 
yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp 
với nơi lưu trú nhắc nhở những người này 
hạn chế ra ngoài và yêu cầu nhân viên resort 
đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc. 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2020 
(ngày 25 tháng 2) 

https://plo.vn/dich-covid-19/cach-ly-hai-
me-con-tu-tam-dich-daegu-han-quoc-ve-

viet-nam-892163.html

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

CHỦ TỊCH HUYỆN LÊN FACEBOOK TRẤN AN NGƯỜI DÂN 
VỀ TIN ĐỒN SAI LỆCH COVID-19 

rước những tin đồn thất thiệt của 
người dân về một trường hợp bệnh 
nhân nữ chết nghi do dịch viêm đường 

hô hấp cấp (Covid-19) gây ra, Chủ tịch 
UBND huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) 
đã lên Facebook bác bỏ thông tin trên.  

Ngày 13-2, ông Huỳnh Văn Điển, Chủ tịch 
UBND huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) 
xác nhận, trước thông tin đồn thổi sai lệch 
của người dân cho rằng một bệnh nhân nữ 
tử vong tại Trung tâm Y tế của huyện nghi 
do Covid-19 gây ra, ông đã viết lên trang 
Facebook cá nhân của mình để bác bỏ nội 
dung không đúng sự thật trên để người dân 
khỏi hoang mang. 

Nội dung được ông Huỳnh Văn Điển chia 
sẻ trên mạng xã hội như sau: "Hôm qua, tại  

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong, có chết 
1 người. Sau đó rất nhiều tin đồn được tung 
ra gắn với nghi vấn bệnh nhân bị nhiễm biến 
thể của virus Corona (Covid-19 - PV) gây 
hoang mang dư luận! Trung tâm Y tế huyện 
Tuy Phong khẳng định: Bệnh nhân là nữ 25 
tuổi, làm việc tại Cảng tổng hợp Vĩnh Tân 
(không phải ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân 
như tin đồn); chẩn đoán lúc vào và sau tử 
vong là xuất huyết não. Không liên quan đến 
Covid-19 như tin đồn. Rất mong mọi người 
hết sức bình tĩnh, tránh gây hoang mang 
trong dư luận!". 

Ngay sau đó, nội dung trên được người 
dân hết sức quan tâm và chia sẻ. 

 

T 
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Nội dung chia sẻ của Chủ tịch UBND huyện Tuy 
Phong trên trang Facebook cá nhân 

Ngoài những thông tin đã chia sẻ, Chủ 
tịch UBND huyện Tuy Phong cho biết thêm, 
bệnh nhân nữ nói trên đang sinh sống ở thị 
trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong. Theo 
người dân địa phương, người này trước đây 
vốn đã có tiền sử bị đau đầu. 

Sáng 12-2, chị này bị đau đầu thì được 
người nhà đưa lên Trung tâm Y tế huyện để 
điều trị, nhưng sau đó đã tử vong. 

Một số người lên mạng xã hội và lan 
truyền bằng miệng cho rằng, bệnh nhân này 
làm việc ở Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã 
Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong) nên nghi bị 
nhiễm Covid-19. 

"Nữ bệnh nhân này làm việc ở Cảng tổng 
hợp Vĩnh Tân chứ không phải ở Trung tâm 
Điện lực Vĩnh Tân. Nguyên nhân khiến chị 
này tử vong được Trung tâm Y tế huyện xác 
định là do xuất huyết não, không liên quan 
gì đến Covid-19 như tin đồn. Do vậy, người 
dân cần hết sức tỉnh táo đối với những tin 
đồn thất thiệt tương tự", ông Huỳnh Văn 
Điển khẳng định. 

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, đến thời 
điểm hiện tại, địa phương chưa ghi nhận 
trường hợp nào bị nhiễm Covid-19.  

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

 (ngày 13 tháng 2) 

https://www.sggp.org.vn/chu-tich-huyen-
len-facebook-tran-an-nguoi-dan-ve-tin-don-

sai-lech-covid19-645357.html 

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

CÔNG NHÂN NGHỈ LÀM, YÊU CẦU CÁCH LY 1 QUẢN LÝ 
NGƯỜI TRUNG QUỐC 

ác công nhân không chịu làm việc do 
người quản lý về Trung Quốc ăn Tết 
và trở lại Việt Nam nhưng không 

được cách ly theo quy định.  

Chiều 5-2, Ban chỉ đạo phòng chống bệnh 
viêm phổi virus Corona tỉnh Bình Thuận đã 
có báo cáo diễn biến tình hình trong ngày. 
Theo đó, hai ca nghi ngờ nhiễm bệnh cách 
ly tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã có 
kết quả âm tính với nCoV. 

Tại Công ty TNHH Giày Thành Vượng, 
Khu công nghiệp (KCN) Hàm Kiệm II (Hàm 
Thuận Nam), công nhân không chịu vào 
xưởng làm việc do có người Trung Quốc 
không được cách ly theo quy định.  

Cụ thể, ông Song Xin Bao (35 tuổi, quản 
lý công ty) về ăn tết tại Hồ Nam, Trung Quốc 
vào ngày 22-1. Đến sáng 3-2, ông trở lại Việt 
Nam được đo thân nhiệt bình thường. 

Tuy nhiên, chiều 3-2, ông xuống xưởng 
để kiểm tra công việc sản xuất thì 250 công 
nhân làm ca đêm (từ 21 giờ 30 tối đến 7 giờ 
30 sáng hôm sau) phản ứng, đồng loạt nghỉ 
làm ca đêm.  

Đến sáng 4-2, khoảng hơn 400 công nhân 
làm ca ngày cũng không chịu vào xưởng để 
làm việc, mặc dù lúc này ông Bao đã được 
ngành y tế Bình Thuận cách ly theo quy 
định.  

 

C 
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Công ty Giày Thành Vượng hiện công nhân đã làm 
việc bình thường. 

Ban quản lý các KCN đã phối hợp với 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình 
Thuận và Công đoàn các KCN Bình Thuận 
xuống trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn 
việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 
hấp cấp do virus Corona gây ra, đồng thời 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình 
Thuận hỗ trợ xịt thuốc khử trùng phân 
xưởng để công nhân yên tâm làm việc.  

Phía công ty cũng đã tuân thủ nghiêm các 
quy định và công nhân đã trở lại làm việc 
bình thường. 

Theo một cán bộ ở Bình Thuận, việc công 
nhân yêu cầu cách ly ông Bao là chính đáng. 
Theo đó, trước những diễn biến của dịch 
bệnh do virus Corona chủng mới gây ra, 
ngày 3-2 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc đã yêu cầu cách ly tất cả những 
người nhập cảnh vào Việt Nam từ 31 tỉnh có 
dịch của Trung Quốc, kể cả người nước 
ngoài đến hoặc đi qua 31 tỉnh này trong vòng 
14 ngày qua. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 6 tháng 2) 

https://plo.vn/thoi-su/cong-nhan-nghi-
lam-yeu-cau-cach-ly-1-quan-ly-nguoi-trung-

quoc-887661.html

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

GẦN 800 CÔNG DÂN TRUNG QUỐC ĐANG LƯU TRÚ Ở BÌNH THUẬN  

ến chiều ngày 4/2, còn gần 800 công 
dân Trung Quốc đang ở Bình Thuận, 
trong đó TP Phan Thiết có 364, là 

khách du lịch hoặc lao động làm việc tại địa 
phương. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, đến chiều 
ngày 4/2, có 779 người Trung Quốc hiện 
đang tạm trú tại địa phương, trong đó 716 
người mang quốc tịch Trung Quốc, 63 người 
mang quốc tịch Đài Loan.  

Riêng tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 
hiện có 188 người Trung Quốc đang làm 
việc và tạm trú, tăng 40 so với ngày 3/2 do 
số này không về nước đón tết mà đến các 
địa phương khác tạm trú). 

Ngoài ra, có 04 người Đài Loan làm việc 
tại Công ty TNHH Quốc Tế Right Rich (KCN 
Hàm Kiệm II. Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam) 
nhập cảnh vào địa phương từ ngày 2/2 và 1 
người Trung Quốc làm việc tại Công ty 
TNHH XNK Trái Cây Jin Guo Yuan (KCN 
Phan Thiết, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc) 
nhập cảnh vào địa phương từ ngày 
31/01/2020 (có danh sách kèm theo). 

Trên địa bàn thành phố Phan Thiết hiện 
có 364 người Trung Quốc có mặt tại địa 
phương, trong đó tại các cơ sở du lịch là 297 
người, ở hộ dân 32 người. 

Tại nhiều tỉnh Nam Trung bộ vẫn còn hàng ngàn 
người Trung Quốc đang lưu trú, trong đó tại Bình 
Thuận còn khoảng 800 người. 

Hàng chục người Trung Quốc cũng được 
ghi nhận đang lưu trú tại các huyện Hàm 
Thuận Bắc, Tuy Phong (Trung tâm Nhiệt 
điện Vĩnh Tân có 14 người Trung Quốc quay 
trở lại làm việc, hiện đang tự cách ly tại ký 
túc xá Nhà máy 1), Bắc Bình  (27 người), 
Hàm Tân (7 người), thị xã La Gi (3 người). 
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Cũng theo UBND tỉnh Bình Thuận, tại địa 
phương chưa ghi nhận trường hợp nhiễm vi 
rút nCoV, tuy nhiên có 2 trường hợp nghi 
nhiễm nCoV đang cách ly là ông La Văn 
Châm (SN 1995) và ông Nguyễn Minh Lai 
(SN 1972). 

Cả 2 trường hợp có biểu hiện sốt, ho, 
đang được cách ly tại Bệnh viện tỉnh và 
chưa có kết quả xét nghiệm. 

PV // https://baovephapluat.vn.- 2020 
(ngày 4 tháng 2) 

https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-
hoi/y-te/gan-800-cong-dan-trung-quoc-

dang-luu-tru-o-binh-thuan-82405.html 

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

GIÁM SÁT CHẶT DU KHÁCH, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

ĐẾN TỪ VÙNG DỊCH COVID-19 

ại cuộc họp triển khai các giải pháp 
ứng phó với dịch COVID-19 diễn ra 
ngày 26/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa đã chỉ đạo 
giám sát chặt chẽ, thực hiện biện pháp cách 
ly đối với khách du lịch, người lao động tới 
từ vùng có dịch. 

Phun hóa chất khử trùng diện rộng tại các trường học 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN 

Bên cạnh việc tăng cường giám sát, điều 
tra dịch tễ nhằm kịp thời phát hiện các đối 
tượng mắc, nghi ngờ mắc COVID-19 để có 
biện pháp cách ly, điều trị, ngành Y tế cần 
chuẩn bị tốt phương án ứng phó với tình 
hình xấu nhất theo nhiều mức độ khác nhau. 
Các địa phương, đơn vị cùng ngành Y tế tiếp 
tục đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân 
biện pháp phòng chống dịch, liên tục cập 
nhật thông tin tình hình các vùng dịch nhưng 
tránh gây hoang mang trong nhân dân, đồng 
thời phản hồi những tin xấu, không đúng sự 
thật về COVID-19. 

Để ứng phó với tình hình dịch bệnh, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn 
Đức Hòa yêu cầu: Sở Công Thương, Sở Y 

tế tiếp tục làm việc với các công ty, đơn vị và 
kiến nghị cấp trên để mua sắm, điều tiết bổ 
sung cho những vùng, địa phương, đơn vị 
có nguy cơ cao, nhằm đáp ứng nhu cầu 
phòng chống dịch. 

Tính đến ngày 26/2, Bình Thuận chưa ghi 
nhận trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Hiện 
một trường hợp cùng con nhỏ (cư trú khu 
phố 8, Phước Lộc, thị xã La Gi) đi từ Daegu 
- Hàn Quốc về Bình Thuận ngày 22/2 đã 
được cơ quan y tế kiểm tra, theo dõi và đang 
cách ly ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cơ quan 
chức năng đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm và 
cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Ngành Y tế đang theo dõi một người dân 
đi từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nhập 
cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất ngày 12/2, 
hiện cư trú tại xã Tân Phước, thị xã La Gi. 
Sau 14 ngày theo dõi, bệnh nhân không sốt, 
sức khỏe ổn định. Trung tâm Y tế thị xã La 
Gi tiếp tục thực hiện công tác giám sát, theo 
dõi tại nhà đối với trường hợp này. 

Như vậy, từ lúc phát hiện dịch đến nay, 
Bình Thuận đã thực hiện giám sát, điều tra 
160 trường hợp nghi ngờ; trong đó 6 trường 
hợp được theo dõi, cách ly tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
và Trung tâm Y tế tuyến huyện đã triển khai 
khử khuẩn môi trường tại các trường học 
trên địa bàn. 

Tính đến ngày 26/2, địa bàn tỉnh Bình 
Thuận có khoảng 12.600 lượt khách lưu trú, 
trong đó khoảng 10.300 lượt khách quốc tế 
(121 người Trung Quốc, 379 người Hàn 
Quốc, 38 người Nhật Bản). Đa số du khách 

T 

https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/y-te/gan-800-cong-dan-trung-quoc-dang-luu-tru-o-binh-thuan-82405.html
https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/y-te/gan-800-cong-dan-trung-quoc-dang-luu-tru-o-binh-thuan-82405.html
https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/y-te/gan-800-cong-dan-trung-quoc-dang-luu-tru-o-binh-thuan-82405.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 02 năm 2020                           __             -54- 
 

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

tập trung tại các phường Hàm Tiến, Mũi Né 
(thành phố Phan Thiết). Theo bà Nguyễn 
Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, ngành Du 
lịch đã triển khai đến các doanh nghiệp, cơ 
sở du lịch trong tỉnh về việc thực hiện biện 
pháp y tế để phòng, chống dịch. Sở đã thành 
lập hai tổ kiểm tra tại các doanh nghiệp, cơ 
sở du lịch và đảm bảo việc thực hiện nghiêm 
túc biện pháp y tế, theo dõi sức khỏe, nguồn 
gốc khách… Nhiều cơ sở du lịch ra quân dọn 

dẹp vệ sinh, xử lý môi trường, đồng thời xây 
dựng lối ứng xử văn minh đối với du khách 
quốc tế… 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn/.- 
2020 (ngày 26 tháng 2) 

https://baotintuc.vn/van-de-quan-
tam/giam-sat-chat-du-khach-nguoi-lao-

dong-den-tu-vung-dich-covid19-
20200226195336257.htm

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

HAI BỆNH NHÂN ĐANG CÁCH LY TẠI BÌNH THUẬN 
ÂM TÍNH VỚI VIRUS CORONA 

ù kết quả xét nghiệm là âm tính đối 
với Corona nhưng 2 bệnh nhân trên 
vẫn tiếp tục được cách ly, điều trị, 

theo dõi hết thời gian ủ bệnh 14 ngày. 

Theo ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc 
Sở Y tế Bình Thuận, kết quả trả về từ Viện 
Pasteur Nha Trang với các mẫu bệnh phẩm 
của một bệnh nhân người Trung Quốc và 
một bệnh nhân nữ người Việt Nam đang 
cách ly tại Bình Thuận đều cho kết quả âm 
tính với Corona. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, nơi đang cách ly 
điều trị bệnh nhân người Trung Quốc. 

Theo Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, dù 
kết quả xét nghiệm là âm tính đối với Corona 
nhưng 2 bệnh nhân trên vẫn tiếp tục được 
cách ly, điều trị theo dõi để qua hết thời gian 
ủ bệnh là 14 ngày. Như vậy, đến nay tỉnh 
Bình Thuận vẫn chưa có trường hợp nào 
dương tính với virus Corona. 

Bên cạnh hai trường hợp đã cho kết quả 
xét nghiệm âm tính trên thì hiện tại Bình 
Thuận còn có 4 trường hợp người Trung 
Quốc đến Khu Công nghiệp Hàm Kiệm 
(huyện Hàm Thuận Nam) ngày 31/1/2020 
đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe. 

Tính đến ngày 1/2, tỉnh Bình Thuận hiện 
có 1.147 người Trung Quốc đang tạm trú tại 
địa phương. Số người này chủ yếu đang làm 
việc tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân, du lịch 
tại TP Phan Thiết và các địa phương khác./. 

Văn Thuận // https://vov.vn.- 2020 
(ngày 2 tháng 2) 

https://vov.vn/tin-24h/hai-benh-nhan-
dang-cach-ly-tai-binh-thuan-am-tinh-voi-

virus-corona-1005668.vov

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

HAI DU KHÁCH ĐẾN TỪ DAEGU TỪ CHỐI TỰ CÁCH LY 
ĐÃ VỀ HÀN QUỐC 

ai du khách đến từ Daegu, Hàn Quốc 
từ chối tự cách ly ở tỉnh Bình Thuận 
đã bay về nước vào sáng 26/2 thông 

qua sân bay quốc tế Cam Ranh. 

Chiều 26/2, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho 
biết, 2 du khách đến từ Daegu, Hàn Quốc từ 
chối tự cách ly ở tỉnh Bình Thuận đã bay về 

D 

H 
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nước vào sáng 26/2 thông qua sân bay quốc 
tế Cam Ranh. 

Hai du khách đến từ Daegu từ chối tự cách ly đã về 
Hàn Quốc. (Ảnh minh họa) 

Ngày 25/2, hai du khách Hàn Quốc đến 
đặt phòng tại một khu du lịch ở thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 2 người này 
khai báo đến từ Daegu, nơi đang bùng phát 
dịch Covid-19 ở Hàn Quốc. Cơ quan y tế địa 
phương đã hướng dẫn hai du khách tự cách 
ly trong resort, hạn chế ra ngoài; đồng thời 
yêu cầu nhân viên resort đeo khẩu trang, 
hạn chế tiếp xúc. Tuy nhiên, 2 du khách này 
đã từ chối tự cách ly và trả phòng resort. Sau 
đó, cả 2 cùng lên ô tô 7 chỗ đã thuê trước 
đó rời thành phố Phan Thiết đi về phía Bắc. 

Bước đầu xác định, 2 du khách này đi từ 
Daegu đến sân bay quốc tế Cam Ranh ngày 
23/2, sau đó đến thành phố Nha Trang du 
lịch. Đến ngày 25/2, hai người này rời Nha 
Trang vào Phan Thiết. 

Bác sỹ Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế 
tỉnh Khánh Hòa cho biết có thể khi 2 du 
khách nhập cảnh qua sân bay quốc tế Cam 
Ranh, chưa có quy định khai báo y tế bắt 
buộc đối với người đến từ Hàn Quốc. Hiện 
nay, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa 
đang kiểm tra, rà soát những nơi mà hai 
người này từng đến để phòng chống dịch. 

“Hai du khách này đã về Hàn Quốc từ 
sáng 26/2. Ngành y tế đang phối hợp với các 
ngành khác giám sát, điều tra dịch tễ học, 
nắm bắt tình hình để phòng chống dịch kịp 
thời. Đồng thời, lập danh sách, tư vấn, 
khuyến cáo cho người dân”- BS Bùi Xuân 
Minh cho biết. 

Thái Bình // https://vov.vn/.- 2020 
(ngày 26 tháng 2) 

https://vov.vn/tin-24h/hai-du-khach-den-
tu-daegu-tu-choi-tu-cach-ly-da-ve-han-

quoc-1015012.vov 

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

HÀNG TRĂM HA LÚA ĐÔNG XUÂN Ở BÌNH THUẬN 
CHẾT KHÔ VÌ THIẾU NƯỚC TƯỚI 

o nắng hạn kéo dài, lượng nước ở 
các hồ chứa cạn kiệt, Bình Thuận 
phải cắt giảm hơn 20.000ha lúa và 

các loại cây trồng vụ Đông Xuân.  

Cánh đồng lúa trơ trụi giữa mùa khô do không có 
nước tưới. 

 

Thực trạng này khiến hàng trăm hộ dân 
trồng lúa lao đao vì đất sản xuất phải bỏ 
hoang. Nhiều hộ làm liều xuống giống ngoài 
kế hoạch và hậu quả là hiện nay có hàng 
trăm ha lúa hơn 1 tháng tuổi bị chết khô do 
thiếu nước. 

Thời điểm hiện tại đang vào cao điểm 
mùa khô, các con kênh nhánh dẫn nước từ 
các hồ chứa về cánh đồng lúa ở các xã Phan 
Thanh, Bình An của huyện Bắc Bình, tỉnh 
Bình Thuận đã trơ đáy từ lâu. 

Dọc các bờ kênh, hàng trăm ha lúa, hoa 
màu vàng úa. Cả một vùng sản xuất khá 
rộng ở huyện Bắc Bình với hàng trăm ha lúa 
hơn 1 tháng tuổi thiếu nước tưới trầm trọng.  

Nếu đảm bảo lượng nước thì diện tích lúa 
Đông Xuân này đã chuẩn bị làm đòng. 

D 
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Nhưng tình trạng như hiện này thì nông dân 
đành bỏ ruộng. 

Kênh mương không còn một giọt nước. 

“Lúa chết nhiều lắm, giờ này nguồn thu, 
tiền bạc không có, khó khăn nước non, 
không biết lấy phân lấy giống vụ tới ở đâu. 
Người dân giờ buộc phải bỏ ruộng bỏ nương 
đi làm công ty hết...”, anh Thổ Văn Thoại ở 
xã Phan Thanh có 5 sào lúa chết khô cho 
biết. 

Nông dân Bình Thuận buồn bã bên ruộng lúa bị nắng 
hạn. 

Ông Khuê Khúc Kỷ Nguyên, Phó trưởng 
phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
huyện Bắc Bình, cho biết: Ngay từ đầu vụ 
Đông Xuân, huyện đã chủ động cắt giảm 
7.000ha lúa và khuyến cáo nông dân không 
canh tác trên diện tích không đảm nguồn 
nước tưới, nhưng nhiều nông dân vẫn bất 
chấp vì không biết làm nghề gì khác ngoài 
trồng lúa.  

Từ đây đến hết vụ Đông Xuân và leo sang 
cả vụ Hè Thu, dự báo tình hình nắng hạn tại 
địa phương còn diễn biến phức tạp nên 
ngành chức năng của huyện Bắc Bình đang 
nỗ lực hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, hạn chế phụ thuộc quá nhiều 
vào nguồn nước tưới. 

 “Đối với diện tích không nằm trong kế 
hoạch, khuyến khích bà con chuyển sang 
sản xuất một số cây trồng khác cần ít nước 
như bắp, đậu”, ông Nguyên nêu giải pháp. 

Do không đảm bảo nguồn nước tưới nên 
từ đầu vụ Đông Xuân 2019 – 2020, toàn tỉnh 
Bình Thuận chỉ gieo trồng được hơn 
32.000ha cây trồng các loại, cắt giảm hơn 
20.000ha so với kế hoạch. Trong đó, diện 
tích lúa và hoa màu chỉ đạt 12.500ha, đạt 
38% kế hoạch. Hiện nay, 500 ha lúa Đông 
Xuân của nông dân ở các huyện Bắc Bình, 
Hàm Thuận Bắc gieo trồng ngoài kế hoạch, 
phần lớn bị héo khô do không đủ nước tưới.  

Tại Bình Thuận, khoảng hơn 3 tháng nữa 
mới bước vào mùa mưa. 17 hồ chứa trên địa 
bàn tỉnh hiện chỉ còn tổng cộng khoảng 158 
triệu m3 nước, chưa tới 50% dung tích.  

Đặc biệt, hồ thủy điện Đại Ninh đóng vai 
trò quan trọng trong việc điều tiết, cung cấp 
nước sản xuất cho 2 huyện Bắc Bình và 
Hàm Thuận Bắc của tỉnh cũng chỉ còn hơn 
72 triệu m3 nước, tương đương hơn 28% 
dung tích.  

Tình cảnh này cho thấy vụ lúa Hè Thu sắp 
tới tình hình sản xuất cũng không mấy khả 
quan, diện tích ruộng lúa và các loại hoa 
màu bị cắt giảm sẽ tiếp tục còn tăng cao. Do 
đó, việc khuyến cáo nông dân làm đúng 
hướng dẫn của ngành chức năng để tránh 
thiệt hại về kinh tế là rất quan trọng. 

 

Hoàng Anh // https://vov.vn.- 2020 
(ngày 7 tháng 2) 

https://vov.vn/xa-hoi/hang-tram-ha-lua-
dong-xuan-o-binh-thuan-chet-kho-vi-thieu-

nuoc-tuoi-1007359.vov 
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HƠN 500 NGƯỜI TRUNG QUỐC SỨC KHỎE VẪN ỔN ĐỊNH 

ình Thuận vừa cách ly một người Việt 
vừa từ Quảng Đông (Trung Quốc) về 
nước, hiện sức khỏe người này ổn 

định. 

Chiều 12-2, Ban chỉ đạo phòng 
chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận đã có 
báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh 
trên địa bàn tỉnh trong ngày. 

Theo đó, đến chiều 12-2, chưa có trường 
hợp nào ở Bình Thuận nhiễm COVID-19. 
Tuy nhiên, theo thông báo từ Sở Y tế tỉnh 
Lào Cai thì hiện nay có 3 trường hợp là 
người ở Bình Thuận đang được cách ly tại 
Trường Quân sự tỉnh Lào Cai. 

 
Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân đang có hơn 200 

người Trung Quốc làm việc. 

Ngoài ra, Sở Y tế Bình Thuận cũng nhận 
được thông tin qua điện thoại từ Trung tâm 
Kiểm dịch Y tế Quốc tế TP.HCM, nội dung là 

có trường hợp người dân Bình Thuận đi từ 
tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) nhập cảnh 
vào sân bay Tân Sơn Nhất. TP.HCM đề nghị 
tỉnh Bình Thuận tiếp nhận, cách ly người này 
tại nhà. Hiện tình hình sức khỏe của người 
này ổn định. 

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vào sân bay Tân 
Sơn Nhất tiếp nhận và đưa trường hợp trên 
về nơi cư trú, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Y 
tế thị xã La Gi giám sát, theo dõi tại nhà. 

Tính đến chiều 12-2, trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận có 631 người Trung Quốc đang 
tạm trú, trong đó 564 người quốc tịch Trung 
Quốc, 67 người quốc tịch Đài Loan. 

Số người Trung Quốc hiện đang làm việc 
và tạm trú tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân là 
213 (trong đó có 177 công nhân làm việc và 
36 người là thân nhân của các công nhân 
người Trung Quốc đến thăm thân trong dịp 
tết Nguyên đán Canh Tý). 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2020 
(ngày 12 tháng 2) 

https://plo.vn/suc-khoe/binh-thuan-hon-
500-nguoi-trung-quoc-suc-khoe-van-on-

dinh-889252.html

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

KHOẢNG 200 DU KHÁCH TRUNG QUỐC CÓ NHU CẦU 
Ở LẠI MŨI NÉ 

hoảng 200 du khách Trung Quốc 
đang kẹt lại trong khi một số hãng 
hàng không Việt Nam đã ngừng khai 

thác các chuyến bay tới Trung Quốc.  

Ngày 1-2, theo Thông cáo báo chí của 
Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Thuận, tính 
đến chiều tối 31-1, có khoảng gần 20 ngàn 
du khách đang lưu trú ở các khách sạn, 
resort, cơ sở du lịch tại tỉnh này. 

 Trong đó, du khách Trung Quốc chỉ còn 
khoảng 200 người so với cách đây một tuần 
là hơn 2.200 người. Số du khách Trung 
Quốc này đã lưu trú tại Bình Thuận thời gian 

trước đó và đang có nhu cầu ở lại các cơ sở 
lưu trú tại Mũi Né.  

Được biết, đây là số du khách còn kẹt lại 
trong khi hôm nay, hãng hàng không Vietjet 
Air đã ngừng khai thác các chuyến bay tới 
Trung Quốc. Riêng Vietnam Airlines sẽ 
ngưng các chuyến bay đến Trung Quốc từ 
ngày 4-2 và Jetstar Pacific từ 6-2 do lo ngại 
dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra 
đang diễn biến phức tạp. 

Sở VH-TT&DL đã thành lập HAI tổ kiểm 
tra, đi nắm thông tin tại các doanh nghiệp du 
lịch. Qua đó hướng dẫn, Sở nhắc nhở các 

B 
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doanh nghiệp du lịch thực hiện nghiêm túc 
các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nắm 
chắc tình hình thực tế tại các cơ sở doanh 
nghiệp du lịch. 

BS Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế, báo cáo 
tình hình tại cuộc họp UBND tỉnh. 

hần lớn các cơ sở kinh doanh lưu trú du 
lịch, đều chủ động trong việc phòng ngừa 
dịch bệnh như: trang bị khẩu trang, phát bao 
tay miễn phí tại quầy lễ tân và xịt khử trùng, 
máy đo thân nhiệt,… đồng thời tạo điều kiện 
cho các trường hợp hủy phòng một cách 
nhanh chóng, dễ dàng, thực hiện nhiều giải 
pháp để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng 
bởi đây là trường hợp bất khả kháng như 
hoàn tiền lại hoặc chuyển sang thời gian lưu 
trú khác. 

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, cũng yêu cầu Sở Y 
tế chỉ đạo tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tuyến tỉnh, huyện và Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật về việc triển khai công tác 
phòng, chống dịch bệnh nCoV.  

UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh - đơn vị chủ lực về phòng chống 
dịch bệnh rà soát, bổ sung, củng cố nhân lực 
cho hai đội cơ động để chủ động phát hiện 
và phòng, chống nhiễm virus Corona.  

Bên cạnh việc chuẩn bị phương tiện, hóa 
chất, đội chống dịch… Trung tâm này cũng 
cần thực hiện các hoạt động kiểm dịch y tế 
với người, phương tiện cập cảng Vĩnh Tân, 
qua đó tiếp nhận thông tin khai báo y tế, trực 
tiếp đo thân nhiệt, nếu có trường hợp sốt, 
nghi nhiễm bệnh sẽ cách ly và xử lý theo quy 
trình của Bộ Y tế với tinh thần hết sức quyết 
liệt, chủ động, triển khai ngay các biện pháp 
tại cơ sở. 

Ông Hai cũng yêu cầu Ban quản lý các 
khu công nghiệp tỉnh gửi thông báo tới các 
doanh nghiệp có người Trung Quốc làm việc 
trong các khu công nghiệp; hằng ngày tổng 
hợp, báo cáo cho ngành y tế về danh sách, 
địa chỉ nơi cư trú người Trung Quốc quay trở 
lại làm việc để ngành y tế tổ chức kiểm tra, 
giám sát dịch bệnh. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 1 tháng 2) 

https://plo.vn/xa-hoi/khoang-200-du-
khach-trung-quoc-co-nhu-cau-o-lai-mui-ne-

886541.html

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

KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP PHẢI CÁCH LY COVID-19 TẠI BV 

iện tỉnh Bình Thuận đang theo dõi 
một người Trung Quốc, bốn người 
Việt đến từ Trung Quốc và Vĩnh 

Phúc. 

Chiều 18-2, Ban chỉ đạo phòng chống 
COVID-19 Bình Thuận đã có báo cáo diễn 
biến, tình hình trong ngày trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, cho đến nay Bình Thuận chưa 
ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 và 
cũng không có trường hợp nào phải cách ly 
tại cơ sở y tế. Đường vào Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 

Đến chiều 18-2, trên địa bàn tỉnh có 521 
người quốc tịch Trung Quốc, 58 người quốc 

H 

https://plo.vn/tags/IE5ndXnhu4VuIE5n4buNYyBIYWk=/nguyen-ngoc-hai.html
https://plo.vn/tags/IENvcm9uYQ==/corona.html
https://plo.vn/xa-hoi/khoang-200-du-khach-trung-quoc-co-nhu-cau-o-lai-mui-ne-886541.html
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tịch Đài Loan. Số người Trung Quốc hiện 
đang làm việc và tạm trú tại nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân là 212 (trong đó 180 công 
nhân làm việc và 32 người là thân nhân của 
các công nhân này đến thăm thân trong dịp 
tết Nguyên đán). Số công nhân từ Trung 
Quốc về lại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 
làm việc sau tết là 15 người. 

Trung tâm Y tế Tuy Phong và bộ phận y 
tế của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tiếp 
tục giám sát và theo dõi trường hợp người 
Trung quốc đi từ Quảng Châu, Trung Quốc 
sang Lào và từ Lào vào Việt Nam (Nhà máy 
nhiệt điện Vĩnh Tân 1) để làm việc. Hiện nay, 
tình hình sức khỏe của những người này 
bình thường. 

Trung tâm Y tế Hàm Tân tiếp tục giám sát 
ba trường hợp từ tỉnh Vĩnh Phúc trở về, hiện 

đang cư trú tại xã Tân Thắng. Tình trạng sức 
khỏe những người này cũng bình thường. 

Về sức khỏe nữ công dân người Bình 
Thuận ngày 12-2 đi từ Trung Quốc (tỉnh 
Quảng Đông) nhập cảnh vào sân bay Tân 
Sơn Nhất vẫn bình thường. Tính đến 12 giờ 
hôm nay, người này không sốt, ho, khó thở, 
không viêm phổi, sức khỏe ổn định. Trung 
tâm Y tế La Gi tiếp tục thực hiện giám sát, 
theo dõi tại nhà với người này. 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2020 
(ngày 18 tháng 2) 

https://plo.vn/suc-khoe/binh-thuan-
khong-co-truong-hop-phai-cach-ly-covid19-

tai-bv-890552.html

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

LÁI XE VÀ NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG Ở BÌNH THUẬN ÂM TÍNH 
VỚI VIRUS CORONA 

ài xế chở thanh long trở về từ Trung 
Quốc và nhân viên nhà hàng được 
cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình 

Thuận đều có kết quả âm tính với virus 
corona. 

Tối 4/2, ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc 
Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, cho biết kết quả xét 
nghiệm đối với anh L.V.C. (25 tuổi) và ông 
N.M.L. (48 tuổi) cho kết quả âm tính đối với 
virus corona. 

Nhân viên nhà hàng và tài xế được cách ly tại Bình 
Thuận âm tính với virus corona. Ảnh: Tuấn Kiệt 

Ông N.M.L. là tài xế lái xe container chở 
thanh long đi Trung Quốc, trở về vào ngày 
31/1. Ông L. có biểu hiện ho, sốt nên được 

gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa Bình 
Thuận để theo dõi. 

Trường hợp anh L.V.C. là nhân viên một 
nhà hàng phục vụ du khách Trung Quốc tại 
TP Phan Thiết. Tối 2/2, anh C. có biểu hiện 
sốt, chóng mặt nên được chủ nhà hàng đưa 
vào Bệnh viện đa khoa Bình Thuận khám. 

Cả hai trường hợp đã được bệnh viện 
cách ly, lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang 
xét nghiệm và đều có kết quả âm tính với 
virus corona. 

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo 
phòng chống bệnh viêm phổi cấp do virus 
corona Bình Thuận, tỉnh này chưa ghi nhận 
trường hợp nhiễm virus corona. 

Ngành Y tế đã phối hợp với Sở GD&ĐT 
xử lý khử khuẩn được 105 trường học và 
tiếp tục triển khai những cơ sở còn lại. Phối 
hợp với các huyện, thành phố, thị xã kiểm 
tra thân nhiệt những người trở về từ Trung 
Quốc, những người Trung Quốc mới đến 
trên địa bàn. 

Bình Thuận hiện có 779 người Trung 
Quốc đang đăng ký tạm trú. Trong đó, 188 
người đang làm việc và tạm trú tại nhà máy 

T 

https://plo.vn/suc-khoe/binh-thuan-khong-co-truong-hop-phai-cach-ly-covid19-tai-bv-890552.html
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Nhiệt điện Vĩnh Tân. Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội đã làm việc với nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 1 về công tác phòng chống 
dịch bệnh virus corona. 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân hiện có 188 người 
Trung Quốc làm việc và tạm trú. Ảnh: Quỳnh Danh. 

Qua nắm tình hình và kiểm tra thực tế cho 
thấy công tác chủ động phòng chống dịch 
bệnh được triển khai khá tốt. Lao động vào 
Việt Nam được cách ly phòng riêng biệt 14 
ngày theo quy định. 

Lao động được kiểm tra thân nhiệt hàng 
ngày, phát khẩu trang miễn phí, nước sát 
khuẩn và vào sổ theo dõi. Nhà ăn, phòng 
làm việc và những nơi khác điều được lau 
chùi thường xuyên bằng nước sát khuẩn. 

Cũng theo báo cáo, một số công nhân 
Công ty TNHH giày Thành Vượng và Công 
ty Right Rich ở Khu công nghiệp Hàm Kiệm 
2 (huyện Hàm Thuận Nam) không chịu làm 
việc do lo sợ lây virus corona từ những 
người quản lý Trung Quốc. 

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tuyên 
truyền, hướng dẫn công nhân đồng thời 
nhắc nhở lãnh đạo công ty thực hiện đúng 
khuyến cáo cách ly, phòng chống dịch cũng 
như phun thuốc Cloramin B phòng chống. 
Các công nhân sau đó đã trở lại làm việc. 

Huỳnh Hải // https://news.zing.vn.- 
2020 (ngày 5 tháng 2) 

https://news.zing.vn/lai-xe-va-nhan-vien-
nha-hang-o-binh-thuan-am-tinh-voi-virus-

corona-post1043180.html 

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

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHẾT ĐUỐI VÌ CỨU NGƯỜI, BỎ LẠI MẸ GIÀ 
BỆNH TẬT VÀ 2 ĐỨA CON THƠ 

ặc dù bơi không giỏi nhưng khi thấy 
có người gặp nạn, anh Thảo không 
thể nhắm mắt làm ngơ. Giữa dòng 

sông Hậu, anh dần chìm xuống. Có lẽ trong 
khoảnh khắc ấy, anh đã nhớ đến người mẹ 
già và hai đứa con nhỏ của mình. 

Chuyến đi định mệnh 

Hơn 5 giờ chiều ngày mùng 8 Tết Canh 
Tý (tức 1/2/2020), gia đình bà Nguyễn Thị 
Hồng Phượng bàng hoàng khi nhận được tin 
báo con trai của bà, anh Ngô Đức Thảo bị 
đuối nước, mất tích dưới dòng sông Hậu. 
Trước đó, vào buổi sáng, anh Thảo xin phép 
má đi chơi với bạn và hứa sẽ về trong ngày. 

Theo lời kể của người nhà, do vẫn đang 
kỳ nghỉ Tết, anh Thảo cùng bạn xuống Sóc 
Trăng, thăm nhà dì của bạn anh. Xuống đó, 
cả đoàn người thuê tàu đi du ngoạn, ngắm 
cảnh trên sông Hậu. Bất ngờ tàu hết nhiên 
liệu nên dừng lại giữa dòng. Trong lúc chờ 

tiếp nhiên liệu, một cậu thanh niên độ 17-20 
tuổi nhảy xuống sông tắm, không may bị 
đuối nước, lần lượt có vài người thân của 
cậu bé nhảy xuống cứu nhưng bị đẩy xuôi 
theo dòng chảy và cũng bị đuối theo. Anh 
Thảo ở trên tàu cuống cuồng tìm đồ vật có 
thể cứu trợ nhưng không có. Không có thời 
gian để nghĩ ngợi, anh chỉ kịp đưa lại chiếc 
điện thoại cho người bạn gái đi cùng rồi nhảy 
xuống. 

Dòng sông Hậu cuồn cuộn nước chảy, 
những người khác được cứu kịp thời nhờ 
một can dầu đã cạn, còn anh Thảo bị đuối, 
không cứu kịp. Mặc dù ngay sau đó, người 
dân và chính quyền địa phương đã nỗ lực 
tìm kiếm nhưng không thành công. 

Chị Ngô Thị Ánh Hường, chị gái của anh 
Thảo chia sẻ: “Lúc hay tin, cả gia đình tôi ai 
cũng bàng hoàng đến rụng rời tay chân. 
Những ngày tìm kiếm bặt tăm tung tích, 

M 
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chúng tôi lại càng thêm cạn kiệt tinh thần. Má 
tôi nhiều lúc như muốn đi theo nó luôn rồi, 
may mà tìm được thi thể của nó, má mới hồi 
lại được. Đến giờ, nghĩ cũng giận em trai, 
không hiểu lúc đó nghĩ gì mà nó nhảy xuống, 
có cứu người cũng phải nghĩ tới 2 đứa con 
chứ!”. 

Sự ra đi bất ngờ của anh Thảo khiến mẹ già đau đớn, 
tương lai 2 đứa trẻ không biết sẽ ra sao. 

Mẹ già mất đi người con hiếu thảo, 2 đứa 
trẻ thiếu mẹ, giờ lại mất cha 

Hai đứa trẻ vẫn chưa hết ngỡ ngàng về cái chết của 
cha. Bé út Bảo Nghi ngây ngô vẫn chưa hiểu được 
chết có nghĩa là ra đi mãi mãi. 

Về xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh 
Bình Thuận, hỏi thăm về người đàn ông đã 
tử nạn vì cứu người, ai cũng thương tiếc cho 

anh, một người hiền lành, hiếu thảo. Ông 
Hiệp, trưởng Thôn 10, cũng là hàng xóm của 
gia đình anh Thảo cho biết, anh Thảo là một 
người hiền lành, chịu khó làm ăn. Bình 
thường ai cũng thương anh, giờ xảy ra 
chuyện lại càng thương hơn cho cảnh mẹ 
già bệnh tật và hai đứa con côi cút của anh. 

Tại nhà anh Thảo, khói hương lúc nào 
cũng nghi ngút. Trong tiếng khóc nghẹn, bà 
Phượng cho biết, gia đình con trai bà vốn đã 
ra ở riêng, cách nhà ở hiện tại vài chục cây 
số. Đến khi cơm chẳng lành, canh chẳng 
ngọt, vợ chồng anh Thảo ly hôn, anh nhận 
nuôi cả hai đứa trẻ, lúc ấy, con gái út của 
anh còn chưa đi học mẫu giáo. Vợ anh theo 
người ta vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn 
rồi có gia đình mới. 

Thương con trai một mình nuôi hai đứa 
trẻ, bà bảo anh Thảo đưa theo 2 đứa trẻ về 
sống cùng, đặng có bà hỗ trợ chăm sóc. 
Khoảng thời gian đó, chồng bà cũng đang 
bệnh, mỗi tuần đều phải đi viện chích thuốc, 
thở oxy. Có anh Thảo về, đi làm phụ hồ kiếm 
tiền, cũng phụ lại bà chăm ông. 

“Thảo là đứa con hiền lành nhất của tôi. 
Chưa bao giờ nó cãi lại má một lời, cũng 
chưa từng to tiếng cãi cọ với ai ở trong xóm. 
Lúc chồng tôi mất hồi đầu năm ngoái, 
thương má ở một mình, nó còn nói “Con sẽ 
ở vậy để chăm má”, mà rồi giờ nó đi mất”, 
bà Phượng đau đớn nhớ lại.   

Bà Phượng năm nay 68 tuổi, bị bướu, 
đêm chẳng thể ngủ bởi cục bướu chèn cổ 
khiến bà khó thở. Trước Tết, anh Thảo đưa 
bà đi vào TP.HCM khám, bác sĩ hẹn lịch 
mùng 10 tháng giêng vào để mổ. Tuy 
nhiên, do anh Thảo mất tích dưới sông nhiều 
ngày, gia đình phải thuê tàu và người tìm, 
khá tốn kém tiền bạc, bệnh của bà tạm thời 
chưa thể chữa trị. Ngô Đức Kiệt là con trai 
đầu của anh Thảo, đang học lớp 10. Mọi 
người đều nhận xét Kiệt hiền lành và nhỏ 
con giống cha. Sự ra đi đột ngột của cha 
khiến Kiệt mất đi điểm tựa. Đứa trẻ gầy gò, 
thấp bé chỉ mong mỏi sẽ được học hết lớp 
12, sau đó đi làm kiếm tiền phụ bà nuôi em 
gái. Còn bé gái út Ngô Trần Bảo Nghi đang 
học lớp 5 vẫn ngây thơ, chưa thấu hết nỗi 
đau mất cha. 
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Chúng tôi hỏi bà Phượng về dự tính sẽ lo 
cho hai đứa nhỏ, bà vô cùng lo lắng. Trước 
đây, tuy công việc phụ hồ của anh Thảo 
không dư dả, nhưng cũng có những tháng 
gửi được cho má 1-2 triệu đồng để lo ăn 
uống và tiền học của 2 đứa. Nay anh mất rồi, 
bà đã già, lại bệnh tật, nếu không được chữa 
sớm sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mấy chị 
em của anh Thảo cũng chẳng khấm khá gì 
nên may ra chỉ hỗ trợ được vài bữa ăn. Bà 
Phượng không biết xoay sở cách nào để 
chăm lo cho 2 đứa cháu tội nghiệp. 

Ngô Đức Kiệt đang học lớp 10. Nhìn dáng người gầy 
gò, thấp bé của con chẳng ai nghĩ con đã 15-16 tuổi. 
Kiệt mong ước sẽ được học hết lớp 12 rồi sẽ đi làm, 
tuy nhiên với sức vóc của con, cũng chẳng biết có 
công việc nào phù hợp. 

Nhìn hai đứa nhỏ ngây thơ, lòng chúng tôi 
không khỏi bùi ngùi. Các con sớm thiếu hơi 
ấm của mẹ, giờ lại mất cha, vẫn chưa biết 
ngày mai sẽ phải đối mặt với cuộc sống như 
thế nào! 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc giúp đỡ xin liên 
hệ chị Ngô Thị Ánh Hường (0353417916) để 
gặp bà Nguyễn Thị Hồng Phượng và 2 cháu 
bé Ngô Đức Kiệt và Ngô Trần Bảo Nghi, địa 
chỉ: Thôn 10, xã Nam Chính, huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận. 

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ 
ủng hộ MS 2020.028 (gia đình anh Thảo) 

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET 

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao 
dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 
198 Trần Quang Khải, Hà Nội  

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank 
account: VIETNAMNET NEWSPAPER 

- The currency of bank account: 
0011002643148 

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE 
OF VIETNAM 

- Address: 198 Tran Quang Khai, 
Hanoi,Vietnam 

- SWIFT code: BFTVVNV X 

- Qua TK ngân hàng Viettinbank: 

Chuyển khoản: Báo VietNamnet 

Số tài khoản: 114000161718 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt 
Nam - Chi nhánh Đống Đa 

- Chuyển tiền từ nước ngoài: 

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for 
Industry and Trade, Dong Da Branch 

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, 
quận Đống Đa, Hà Nội 

- Swift code: ICBVVNVX126 

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: 

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà 
C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, Hà Nội. 

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo 
VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên 
Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 
1436. 

 

Khánh Hòa // https://vietnamnet.vn/.- 
2020 (ngày 13 tháng 2) 

https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-
se/nguoi-dan-ong-chet-duoi-vi-cuu-nguoi-
bo-lai-me-gia-benh-tat-va-2-dua-con-tho-

615709.html

 
 

https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/nguoi-dan-ong-chet-duoi-vi-cuu-nguoi-bo-lai-me-gia-benh-tat-va-2-dua-con-tho-615709.html
https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/nguoi-dan-ong-chet-duoi-vi-cuu-nguoi-bo-lai-me-gia-benh-tat-va-2-dua-con-tho-615709.html
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https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2020/02/12/09/nguoi-dan-ong-tre-chet-duoi-vi-cuu-nguoi-bo-lai-me-gia-benh-tat-va-2-dua-con-tho-2.jpg
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NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI TƯƠI CÔNG SUẤT THẤP, 
THANH LONG BÍ ĐẦU RA 

rước tình hình xuất khẩu nông sản 
đang gặp khó, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã họp khẩn tìm đầu ra cho trái thanh 

long. 

Theo Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, 
hiện có khoảng 150 xe container với khoảng 
3.000 tấn thanh long xuất sang Trung Quốc 
đang nằm chờ thông quan ở cửa khẩu. Dù 
ngày 3/2, cửa khẩu Hữu Nghị đã mở nhưng 
chưa giải quyết được số hàng tồn do không 
có hợp đồng tiêu thụ, sức mua ở các chợ 
đầu mối bên Trung Quốc giảm, trung tâm 
thương mại, chuỗi bán lẻ đóng cửa.  

Nếu có giao thương sang nước bạn thì 
cũng phải yêu cầu lái xe cách ly 14 ngày để 
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh 
nên các chủ hàng, lái xe chưa thống nhất 
việc này. 

UBND tỉnh Bình Thuận đã họp khẩn tìm đầu ra cho 
trái thanh long. 

Trước thực tế đó, Lãnh đạo UBND tỉnh 
Bình Thuận đề nghị Sở Công thương Bình 
Thuận phối hợp đẩy mạnh tiêu thụ thanh 
long tại thị trường nội địa; vận động doanh 
nghiệp dự trữ hàng đông lạnh, tăng cường 
chế biến nhằm giảm áp lực tiêu thụ trái tươi 
và tăng cường xuất khẩu sang thị trường 
các nước khác. Đồng thời, vận động nông 
dân hạn chế chong đèn trái vụ thời điểm này. 

Được biết, hiện nay, toàn tỉnh Bình Thuận 
có khoảng 170 doanh nghiệp và cơ sở thu 

mua thanh long với khoảng 120 kho hàng có 
sức chứa 7.000 tấn; 8 cơ sở chế biến các 
sản phẩm từ trái thanh long. 

Tuy nhiên, tổng công suất của tất cả các 
nhà máy, cơ sở tiêu thụ thanh long tươi thấp, 
nếu hỗ trợ mở rộng nhà máy, mua bồn chứa 
thì sẽ tăng công suất lên khoảng 700 tấn trái 
tươi/ngày. Trong khi từ nay đến cuối tháng 
2, gần 100.000 tấn thanh long trên toàn tỉnh 
sẽ phải thu hoạch./. 

Trước thực tế đó, Lãnh đạo UBND tỉnh 
Bình Thuận đề nghị Sở Công thương Bình 
Thuận phối hợp đẩy mạnh tiêu thụ thanh 
long tại thị trường nội địa; vận động doanh 
nghiệp dự trữ hàng đông lạnh, tăng cường 
chế biến nhằm giảm áp lực tiêu thụ trái tươi 
và tăng cường xuất khẩu sang thị trường 
các nước khác. Đồng thời, vận động nông 
dân hạn chế chong đèn trái vụ thời điểm này. 

Được biết, hiện nay, toàn tỉnh Bình Thuận 
có khoảng 170 doanh nghiệp và cơ sở thu 
mua thanh long với khoảng 120 kho hàng có 
sức chứa 7.000 tấn; 8 cơ sở chế biến các 
sản phẩm từ trái thanh long. 

Tuy nhiên, tổng công suất của tất cả các 
nhà máy, cơ sở tiêu thụ thanh long tươi thấp, 
nếu hỗ trợ mở rộng nhà máy, mua bồn chứa 
thì sẽ tăng công suất lên khoảng 700 tấn trái 
tươi/ngày. Trong khi từ nay đến cuối tháng 
2, gần 100.000 tấn thanh long trên toàn tỉnh 
sẽ phải thu hoạch./. 

 

Văn Thuận // https://vov.vn.- 2020 
(ngày 5 tháng 2) 

https://vov.vn/kinh-te/nha-may-che-bien-
trai-tuoi-cong-suat-thap-thanh-long-bi-dau-

ra-1006736.vov 
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QUỐC LỘ 1A QUA BÌNH THUẬN ÙN TẮC, TRẠM THU PHÍ 
LIÊN TỤC XẢ TRẠM 

uốc lộ 1A đoạn qua Trạm thu phí 
Sông Phan (tỉnh Bình Thuận) bị ùn 
tắc nghiêm trọng mặc dù đã nhiều 
lần phải cho xả trạm. 

 

Sau 2 lần xả trạm, Trạm thu phí Sông Phan đã dần 
thông thoáng trở lại 

Khoảng 13 giờ ngày 1-2, lưu lượng xe từ 
các tỉnh miền Trung đổ về phía Nam sau kỳ 
nghỉ Tết Nguyên đán rất đông nên trên Quốc 
lộ 1A (từ Km 1719 qua xã Hàm Cường, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) 
đến Trạm thu phí Sông Phan (huyện Hàm 
Thuận Nam) dài khoảng 5km bị ùn tắc 
nghiêm trọng, nhiều phương tiện phải nhích 
từng chút một. 

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng 
Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận đã có 
mặt để điều tiết giao thông nhưng cũng 
không có kết quả. 

Trước tình hình trên, đến 14 giờ 20 phút 
cùng ngày, Trạm thu phí Sông Phan đã phải 
xả trạm hướng Bắc - Nam để giảm lượng xe.  

Tuy nhiên, sau đó lượng xe ùn ứ vẫn 
không có dấu hiệu giảm. 

Đến 16 giờ chiều cùng ngày, Trạm thu phí 
Sông Phan tiếp tục xả trạm lần thứ 2 trong 
khoảng gần 3 giờ đồng hồ. 

Đến 19 giờ cùng ngày, sau khi lượng xe 
đã thông thoáng, Trạm thu phí Sông Phan 
đã cho thu phí bình thường trở lại. 

 
Nguyễn Tiến // 

https://www.sggp.org.vn.- 2020 
 (ngày 2 tháng 2) 

https://www.sggp.org.vn/quoc-lo-1a-qua-
binh-thuan-un-tac-tram-thu-phi-lien-tuc-xa-

tram-643143.html

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

TÀU CÁ NẰM BỜ VÌ THIẾU HỤT LAO ĐỘNG 

au Tết Nguyên đán, tại tỉnh Bình 
Thuận - một trong 3 ngư trường trọng 
điểm của cả nước, đang xảy ra tình 

trạng thiếu lao động biển trầm trọng.  

Ra khơi chỉ để “lấy ngày” 

Những ngày đầu năm, tại những cảng cá 
lớn của tỉnh Bình Thuận như Phan Thiết, La 
Gi, Phú Hài…, hàng trăm tàu cá, nhất là 
những tàu đánh bắt xa bờ, vẫn đang phải 
nằm bất động vì  không thể tìm đủ lao động 
để ra khơi.  

Theo thông lệ, mùng 3 Tết hàng năm, 
chiếc tàu hành nghề vây rút chì của ông 
Nguyễn Quốc Anh (TP Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận) sẽ ra khơi chuyến đầu tiên trong 
năm. Tuy nhiên, sau nhiều ngày mòn mỏi đi 

tìm bạn thuyền nhưng không có kết quả, tàu 
của lão ngư này hiện vẫn phải nằm bờ.  

“Mỗi chuyến đi biển, tàu của tôi cần 
khoảng 10 lao động, nhưng dù đã liên hệ 
nhiều nơi, thậm chí tôi còn trả công cao gấp 
3 lần ngày thường nhưng cũng không tìm đủ 
người đi cùng. Giờ tôi cũng chưa biết tính 
sao”, ông Anh lo lắng.  

Cũng giống như trường hợp ông Anh, anh 
Nguyễn Trường Hải (ngụ phường Phú Hài, 
TP Phan Thiết) cho biết: “Tàu của tôi công 
suất lớn, chuyên đánh bắt ở tuyến khơi 
nhưng do không có đủ bạn thuyền nên hôm 
mùng 6 Tết, tôi và mấy đứa cháu trong nhà 
cho tàu chạy ra biển để lấy ngày đẹp rồi sau 
đó lại quay về nằm bờ cho đến nay”. 

Q 
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Thiếu hụt lao động biển, hàng trăm tàu thuyền ở tỉnh 
Bình Thuận phải nằm bờ 

Theo những ngư dân lâu năm ở địa 
phương, ngư trường ngày càng cạn kiệt, 
nghề biển sẽ ngày càng khó khăn, do đó bạn 
thuyền không còn mặn mà bám biển. Không 
thể tìm đủ bạn thuyền để ra khơi, lão ngư 
Nguyễn Văn Mỹ (ngụ phường Hưng Long, 
TP Phan Thiết) cùng mấy chủ tàu khác rủ 
nhau cầm chiếc chài đi men theo cảng cá 
Phan Thiết để bắt cá cho đỡ buồn.  

Loay hoay tìm giải pháp 

Chia sẻ thẳng thắn, ông Huỳnh Quang 
Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh 
Bình Thuận, cho biết tình trạng khan hiếm 
lao động biển sau tết thường xuyên xảy ra 
nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp mang 
tính đột phá, căn cơ để khắc phục.  

“Để giải quyết tình trạng này, Nhà nước 
cần có những chính sách, hỗ trợ trong việc 
đào tạo nghiệp vụ liên quan đến nghề cá, 
đáp ứng theo yêu cầu mới của Luật Thủy 
sản 2017 có hiệu lực từ ngày 1-1-2019”. 

Theo quy định của Luật Thủy sản 2017 và 
thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ NN-
PTNT, tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên 
phải có ít nhất một máy trưởng chịu trách 
nhiệm về kỹ thuật máy móc. Tuy nhiên, theo 
ngư dân địa phương, việc tìm lao động biển 
đã khó, nay thêm quy định phải có thợ máy 
trên tàu thì càng khó hơn.  

Trong khi đó, nhiều chủ tàu cho rằng đã 
có bằng thuyền trưởng, được đào tạo, có 

chuyên môn để đáp ứng các yêu cầu về 
quản lý, vận hành máy móc trên tàu cá thì 
không nhất thiết phải có máy trưởng đi cùng, 
phát sinh chi phí và nguồn nhân lực. 

Ông Huỳnh Quang Huy cho rằng, để có 
nguồn nhân lực đi biển ổn định, các chủ tàu 
khi tuyển lao động cần phải có hợp đồng để 
ngư dân yên tâm bám biển, gắn bó lâu dài. 
Tuy nhiên, nhiều ngư dân khẳng định việc 
này rất khó thực hiện vì nghề đi biển hiện rất 
khó khăn. Do vậy, Nhà nước cũng cần có 
chính sách hỗ trợ, khuyến khích các chủ tàu 
khi tuyển lao động như việc đóng bảo hiểm, 
hỗ trợ kinh phí đánh bắt xa bờ… 

Khi lao động biển khan hiếm thì việc tích 
cực triển khai, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào đánh bắt hải sản, giảm lao động, 
tăng sản lượng khai thác là việc làm cần 
thiết.  

“Từ thực tiễn cho thấy, tại địa phương, 
việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
khai thác hải sản đã đạt được nhiều kết quả 
khả quan. Bình thường, một tàu cá hành 
nghề vây rút chì cần khoảng trên 20 lao 
động, nhưng khi ngư dân lắp đặt máy chụp 
4 tăng gông vào khai thác thì số lao động đã 
giảm đi một nửa”, ông Huỳnh Quang Huy 
nhấn mạnh. 

Thống kê của ngành NN-PTNT tỉnh Bình 
Thuận, địa phương có ngư trường quản lý 
khai thác rộng 52.000km2, trữ lượng khai 
thác đánh bắt hải sản hàng năm đạt 240.000 
tấn hải sản các loại.  Với lực lượng lao động 
thường xuyên làm việc trên biển trên dưới 
40.000 người, nếu lực lượng này bị suy 
giảm thì kinh tế biển của địa phương sẽ gặp 
rất nhiều khó khăn. 

 
Nguyễn Tiến // 

https://www.sggp.org.vn.- 2020 
 (ngày 6 tháng 2) 

https://www.sggp.org.vn/tau-ca-nam-bo-
vi-thieu-hut-lao-dong-644049.html

 

https://www.sggp.org.vn/tau-ca-nam-bo-vi-thieu-hut-lao-dong-644049.html
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CÁC ĐỊA PHƯƠNG CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH 
CÚM GIA CẦM 

gày 14/2, UBND tỉnh Bình Thuận đã có 
văn bản khẩn chỉ đạo các sở, ngành 
liên quan tập trung triển khai quyết liệt, 

đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh cúm 
gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương 
chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan 
và UBND các huyện tổ chức triển khai các giải 
pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, nhất 
là dịch bệnh cúm gia cầm. 

Ngành nông nghiệp tổ chức việc giám sát, 
phát hiện sớm, xử lý kịp thời dịch bệnh trên gia 
cầm và thông báo kịp thời cho ngành y tế khi 
phát hiện các ổ dịch trên đàn gia cầm. Hướng 
dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp 
dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an 
toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng 
dịch, tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho đàn 
gia cầm. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ 
chức triển khai chủ động giám sát, lấy mẫu xét 
nghiệm bệnh cúm gia cầm để kịp thời cảnh 
báo, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh, sử dụng có hiệu quả các loại vắc xin 
phòng bệnh cúm gia cầm. Tổ chức tiêm vắc 
xin cúm gia cầm phòng bệnh cho đàn gia cầm, 
bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu trên 80% tổng đàn 
có nguy cơ và thuộc đối tượng tiêm phòng. 

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tổ chức Tháng tổng vệ sinh, khử 
trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng 
điểm, vùng nguy cơ cao của tỉnh, thành phố 

để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Thời gian thực 
hiện đồng loạt ngay từ đầu tháng 2/2020. Tăng 
cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh 
thực phẩm, nhất là tại các cơ sở chế biến, tiêu 
thụ và vận chuyển gia cầm. Tổ chức các đoàn 
kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát, đánh 
giá sự sẵn sàng phòng chống dịch và chỉ đạo 
việc thực hiện phòng chống dịch cúm gia cầm. 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương tổ 
chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý 
nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép 
động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản 
lý, đặc biệt đối với các trường hợp vận chuyển 
trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ nước 
ngoài vào Việt Nam; đặc biệt là nghiêm cấm 
việc nhập, vận chuyển động vật hoang dã vào 
Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật 
hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ. 

Theo thống kê toàn tỉnh hiện có khoảng 3,6 
triệu con gia cầm; đàn gia cầm đang phát triển 
thuận lợi và chưa xảy ra dịch bệnh. Trong thời 
gian qua theo khuyến cáo của ngành thú y, 
người chăn nuôi đã thực hiện khá tốt công tác 
phòng chống dịch bệnh. Phần lớn các hộ tuân 
thủ tốt quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi từ 
chăm sóc, đến tiêm phòng các loại vắc - xin, 
vệ sinh chuồng trại chăn nuôi. 

PV // https://baotintuc.vn/.- 2020 
 (ngày 14 tháng 2) 

https://baotintuc.vn/xa-hoi/cac-dia-phuong-
chu-dong-phong-chong-dich-cum-gia-cam-

20200214173446473.htm

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

HỘI LUẬT GIA TỈNH BÌNH THUẬN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020 

rong năm 2019, hội Luật gia tỉnh Bình 
Thuận đã tham gia góp ý 4.963 văn 
bản các loại trên nhiều lĩnh vực, góp 

phần vào công tác xây dựng chính 
sách, pháp luật ở địa phương. 

Tỉnh hội và các cấp hội đã tăng cường 
công tác phối hợp giám sát việc chấp hành 
pháp luật và kiểm soát hoạt động tư pháp, 

kết quả đã tham gia thực hiện chức năng 
giám sát được 244 cuộc, góp ý 32 hồ sơ xử 
phạt vi phạm hành chính; thẩm định 334 hồ 
sơ đề nghị đưa vào trung tâm cai nghiện bắt 
buộc, 214 hồ sơ đưa vào diện quản lý giáo 
dục tại địa phương, triển khai 23 cuộc thanh 
tra và tham gia giải quyết 86 trường hợp 
khiếu nại... Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, 

N 

T 
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các đoàn thể, hội quần chúng, các ban 
ngành liên quan đã hòa giải được 1.071 vụ 
việc liên quan đến đất đai, hôn nhân và gia 
đình, thi hành án, tranh chấp dân sự, thừa 
kế... 

Hội nghị tổng kết công tác hội Luật gia tỉnh Bình 
Thuận năm 2019  và triển khai công tác năm 2020. 

Trong thời gian tới, hội Luật gia tỉnh tiếp 
tục tham gia góp ý các dự án luật, pháp lệnh 
theo yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội và 
các văn bản quy phạm pháp luật của UBND 
tỉnh, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Hội tập 
trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là 
tại các xã, thị trấn, vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số; Tư vấn pháp luật 
và trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các 
đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh 
khó khăn, triển khai thực hiện đề án xã hội 
hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 
trợ giúp pháp lý hiệu quả trong năm 2020... 

Với những nỗ lực đạt được, Chủ tịch hội 
Luật gia Việt Nam đã tặng bằng khen cho 8 
tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác Hội năm 2019. Chủ tịch 
UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 
6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý năm 
2019. 

Nguyễn Phương // 
https://www.doisongphapluat.com/.- 

2020 (ngày 15 tháng 2) 

https://www.doisongphapluat.com/phap-
luat/hoi-luat-gia/hoi-luat-gia-tinh-binh-thuan-
nang-cao-chat-luong-hoat-dong-trong-nam-

2020-a311661.html

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

NGUY CƠ CHÁY RỪNG Ở BÌNH THUẬN Ở MỨC CỰC KỲ NGUY HIỂM 

heo thông tin cảnh báo nguy cơ cháy 
rừng của Cục Kiểm lâm, tỉnh Bình Thuận 
đang có cấp cảnh báo nguy cơ cháy 

rừng cấp IV (rất nguy hiểm) và cấp V (cực kỳ 
nguy hiểm). 

Để phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả 
tình trạng cháy rừng, UBND tỉnh Bình Thuận 
vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trong tỉnh 
tăng cường bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa 
cháy rừng trong thời kỳ cao điểm mùa khô 
năm 2020. Đặc biệt, tỉnh sẽ xử lý nghiêm theo 
đúng pháp luật đối với các đối tượng cố ý gây 
cháy rừng, hủy hoại rừng. 

Theo thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng 
của Cục Kiểm lâm, tỉnh Bình Thuận đang có 
cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV (rất 
nguy hiểm) và cấp V (cực kỳ nguy hiểm). 
UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành 
phố thông báo cho các tổ chức, cá nhân, hộ 
gia đình trên địa bàn thực hiện nghiêm việc 
đăng ký thời gian đốt xử lý thực bì trồng rừng 
và đốt nương làm rẫy cho UBND cấp xã để 
theo dõi, hướng dẫn nhằm kiểm soát chặt chẽ 
quá trình sử dụng lửa. 

UBND các huyện, thị xã chỉ đạo UBND cấp 
xã, chủ rừng thực hiện tốt công tác quản lý, 
giám sát chặt các hoạt động canh tác nương 
rẫy; hướng dẫn người dân về kỹ thuật phát 
dọn thực bì, tuyệt đối không đốt nương, làm 
rẫy trong những ngày thời tiết khô hanh. Cùng 
đó, tuyên truyền sâu rộng để mỗi người dân 
hiểu, chấp hành và thực hiện, không dùng lửa 
trong rừng, ven rừng, dùng lửa để dọn thực bì 
trong những ngày khô hanh, có dự báo cấp 
cháy rừng cao, nhằm hạn chế thấp nhất cháy 
rừng xảy ra. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 
xử lý nghiêm theo đúng pháp luật đối với các 
đối tượng cố ý gây cháy rừng, hủy hoại rừng; 
các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu của 
các chủ rừng, cơ quan, đơn vị mà trong phạm 
vi trách nhiệm và quyền hạn của mình không 
có biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy rừng 
hiệu quả và khi có cháy rừng xảy rảy ra, không 
tổ chức chữa cháy kịp thời. 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chủ 
rừng nhà nước (Ban Quản lý rừng phòng hộ, 

T 
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đặc dụng) đảm bảo quân số gồm: lực lượng 
bảo vệ rừng chuyên trách làm nồng cốt, có sự 
tham gia thường xuyên của các hộ nhận 
khoán bảo vệ rừng và Kiểm lâm địa bàn để 
tăng cường tuần tra bảo vệ rừng, canh gác lửa 
rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng; 
ứng trực 24/24 giờ tại các chốt, trạm bảo vệ 
rừng trong các ngày khô hanh, nắng nóng kéo 
dài. Các cơ quan chức năng có kế hoạch phối 
hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương để 
tăng cường lực lượng, phương tiện, dụng cụ 
phòng cháy, chữa cháy rừng cho các trạm, 
chốt bảo vệ rừng; không để người dân tự ý 
vào rừng sử dụng lửa khi cảnh báo cháy rừng 
ở cấp IV, cấp V. 

Thời gian qua, việc phòng chống cháy rừng 
trên địa bàn tỉnh được các cơ quan chức năng 

triển khai đồng bộ. Trong năm 2019, toàn tỉnh 
đã thực hiện 1.300 km đường băng cản lửa, 6 
chòi canh lửa kiên cố; trang bị 160 máy móc 
thiết bị và 3.300 công cụ thủ công. Đồng thời, 
thành lập 120 ban chỉ huy phòng chống cháy 
rừng các cấp, sẵn sàng ứng phó khi có tình 
huống cháy khẩn cấp xảy ra. Tỉnh có 118 thôn 
xây dựng hương ước bảo vệ rừng. Ngoài ra, 
các hộ dân sống trong khu vực có rừng đã ký 
cam kết bảo vệ rừng. 

Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn/.- 
2020 (ngày 25 tháng 2) 

https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/nguy-
co-chay-rung-o-binh-thuan-o-muc-cuc-ky-

nguy-hiem-20200225111158083.htm

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

PHÁT HIỆN TÀU CÁ MANG NHIỀU THIẾT BỊ KÍCH ĐIỆN 
ĐÁNH BẮT TRÁI PHÉP THỦY HẢI SẢN 

ua kiểm tra, ngành chức năng tỉnh 
Bình Thuận phát hiện nhiều bộ kích 
điện dùng để đánh bắt thủy hải sản 

trái phép trên một tàu cá ở tỉnh Khánh Hòa.  

Ngày 29-2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
cảng Phú Quý (huyện đảo Phú Quý, tỉnh 
Bình Thuận) cho biết, đơn vị đang củng cố 
hồ sơ để xử lý vụ việc một tàu cá ở tỉnh 
Khánh Hòa mang theo nhiều bộ kích điện, 
dây điện để đánh bắt thủy hải sản trái phép. 

Trước đó, chiều tối ngày 28-2, Trạm Kiểm 
soát Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý 
phối hợp với Trạm quản lý và bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản huyện Phú Quý tổ chức tuần tra, 
kiểm soát tại khu vực cảng Phú Quý. 

Khi ngành chức năng tới khu vực bãi 
Lăng (xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý) thì 
phát hiện tàu cá của tỉnh Khánh Hòa mang 
ký hiệu KH 00838TS, công suất 70Cv, hành 
nghề lặn, trên tàu có 7 lao động, thuyền 
trưởng là ông Bành Công Duy (SN 1985, 
ngụ tỉnh Khánh Hòa) đang neo đậu tại khu 
vực trên nên tổ tuần tra kiểm tra phương 
tiện. 

Tang vật được ngành chức năng tỉnh Bình Thuận thu 
giữ 

Qua kiểm tra, ngành chức năng phát hiện 
trên tàu cá có 5 bộ kích điện (súng kích điện 
dài 1,2m), 200m dây điện, ống thở và bộ 
máy phát. 

Qua làm việc, thuyền trưởng Duy thừa 
thận sử dụng số dụng cụ trên để khai thác 
thủy hải sản trái phép. 

Hiện ngành chức năng địa phương đã lập 
biên bản, tịch thu số dụng cụ trên để xử lý 
theo quy định. 

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

 (ngày 29 tháng 2) 

https://www.sggp.org.vn/phat-hien-tau-
ca-mang-nhieu-thiet-bi-kich-dien-danh-bat-

trai-phep-thuy-hai-san-648328.html
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https://www.sggp.org.vn/phat-hien-tau-ca-mang-nhieu-thiet-bi-kich-dien-danh-bat-trai-phep-thuy-hai-san-648328.html
https://www.sggp.org.vn/phat-hien-tau-ca-mang-nhieu-thiet-bi-kich-dien-danh-bat-trai-phep-thuy-hai-san-648328.html
https://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2020/crnwcqjwp/2020_02_29/88150957_774937936247653_5483286001210097664_n_trky.jpg
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TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU GOM, XỬ LÝ RÁC THẢI 

BND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành 
văn bản 574 chỉ đạo các cơ quan, đơn 
vị tăng cường công tác thu gom, xử lý 

rác thải trong khu dân cư, khu vực ven sông, 
ven biển trên địa bản tỉnh. 

Rác thải sinh hoạt trên bờ biển huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận 

Theo Chiến lược quốc gia về quản lý tổng 
hợp chất thải rắn đến năm 2025, tỉnh Bình 
Thuận phấn đấu 100% tổng lượng chất thải 
rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, làng nghề phải 
được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng 
yêu cầu bảo vệ môi trường; 85% chất thải rắn 
nguy hại phát sinh tại các hộ gia đình, cá nhân 
và 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát 
sinh tại các đô thị phải được thu gom, vận 
chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo 
vệ môi trường… 

Theo đó, để thực hiện được mục tiêu trên, 
UBND tỉnh Bình Thuận giao cho Sở TN&MT 
tăng cường hướng dẫn các địa phương thực 
hiện nghiêm túc tiêu chí về môi trường trong 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới; tăng cường các hoạt động 
truyền thông về thu gom rác thải, bảo vệ môi 
trường; khuyến khích và hướng dẫn người 
dân thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn. 

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, 
kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quản 
lý chất thải rắn tại địa phương; tăng cường 
công tác phối hợp giữa cơ quan nhà nước về 
bảo vệ môi trường với các tổ chức chính trị xã 
hội, tổ chức các hoạt động liên quan đến công 
tác phân loại, thu gom xử lý chất thải rắn nhằm 
làm chuyển biến nhận thức và hành động của 
người dân trong hoạt động bảo vệ môi trường. 

UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao cho Sở 
NN&PTNT triển khai, hướng dẫn việc thực 
hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt 

động sản xuất nông nghiệp; kiểm soát chặt 
việc sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, 
phân bón trong nông nghiệp; tuyên truyền, 
hướng dẫn người dân sử dụng an toàn, hiệu 
quả thuốc bảo vệ thực vật; nâng ý thức việc 
thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật nhằm 
bảo vệ môi trường. 

Đồng thời, giao UBND các huyện, thị xã, 
thành phố, tăng cường chỉ đạo UBND xã, 
phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền vận 
động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh 
môi trường trong khu dân cư, nhất là tại các 
khu vực dân cư vùng ven sông, ven biển; tăng 
cường kiểm tra, phát hiện, xử phạt các hành 
vi gây mất vệ sinh môi trường, đổ rác không 
đúng nơi quy định; chỉ đạo các đơn vị liên quan 
thực hiện tốt công tác thu phí vệ sinh môi 
trường để tăng nguồn thu cho hoạt động thu 
gom, xử lý rác. 

Ngoải ra, chỉ đạo Ban Quản lý công trình 
công cộng các huyện, thị xã, Công ty CP Môi 
trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận và các 
đơn vị dịch vụ môi trường nâng cao hiệu quả 
công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, 
mở rộng địa bàn thu gom rác thải, nâng tỷ lệ 
rác thải được thu gom trên địa bàn quản lý; 
khắc phục triệt để việc thu gom sót, thu gom 
không kịp thời rác thải sinh hoạt trên địa bàn 
dân cư; xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tiến 
trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận 
chuyển rác thải. 

UBND tỉnh Bình Thuận còn giao cho Sở Kế 
hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất bố trí vốn 
đầu tư phát triển hỗ trợ các địa phương trong 
việc cải tạo, xử lý bãi chôn lấp rác gây ô nhiễm 
môi trường; kêu gọi xã hội hóa nhằm huy động 
các thành phần kinh tế tư nhân tham gia trong 
lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất 
thải; đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc 
trong quá trình triển khai thực hiện các dự án 
đầu tư xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận để các dự án sớm đi vào hoạt động. 

Linh Nga // 
https://baotainguyenmoitruong.vn/.- 2020 

(ngày 26 tháng 2) 

https://baotainguyenmoitruong.vn/binh-
thuan-tang-cuong-cong-tac-thu-gom-xu-ly-

rac-thai-299572.html

U 

https://baotainguyenmoitruong.vn/Binh-Thuan-ptag.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/binh-thuan-tang-cuong-cong-tac-thu-gom-xu-ly-rac-thai-299572.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/binh-thuan-tang-cuong-cong-tac-thu-gom-xu-ly-rac-thai-299572.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/binh-thuan-tang-cuong-cong-tac-thu-gom-xu-ly-rac-thai-299572.html
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IV. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BÌNH THUẬN CƠ CẤU LẠI THỊ TRƯỜNG KHÁCH ĐỂ PHÁT TRIỂN 
DU LỊCH BỀN VỮNG 

ể ứng phó với dịch COVID-19, các 
doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch 
vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ 
nhằm đảm bảo môi trường du lịch, hướng 
tới sự phát triển du lịch bền vững.  

Đảm bảo môi trường du lịch an toàn, 
thân thiện 

Phong cảnh bờ biển Mũi Né, Phan Thiết. Ảnh: Mạnh 
Linh/TTXVN 

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bình Thuận, tính đến ngày 18/2, Bình 
Thuận có khoảng 12.400 lượt khách lưu trú 
du lịch, trong đó có khoảng 10.500 lượt 
khách quốc tế. Hiện, tại Bình Thuận đang là 
cao điểm mùa khách quốc tế, đặc biệt là 
khách châu Âu trú Đông nên việc sụt giảm 
lượng khách Trung Quốc chưa ảnh hưởng 
nhiều đến lượng khách chung. 

Tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né, hoạt động 
du lịch diễn ra bình thường, vì đa số khách 
đã đặt chỗ (booking) từ khá sớm. Nhiều du 
khách đam mê môn lướt ván buồm, lướt ván 
diều tìm đến Mũi Né để vui chơi, khám phá. 
Bình Thuận vẫn là điểm đến an toàn và thân 
thiện trong mắt du khách. 

Du khách Sabwe Roth, đến từ Đức cho 
biết: “Tôi có kỳ nghỉ 2 tuần tại Mũi Né và tôi 
rất thích. Khí hậu ở đây rất thích hợp với nhu 
cầu của chúng tôi: có nắng, có biển, không 
khí rất trong lành. Chúng tôi thấy không có 
gì để mà lo lắng cả. Tôi cũng không thấy 
phiền phức nếu nhân viên đeo khẩu trang. 

Chúng tôi hiểu điều đó. Điều quan trọng là 
phải giữ vệ sinh sạch sẽ và nên thường 
xuyên rửa tay”. 

Còn du khách Jacques Henri, đến từ 
Pháp cho hay: “Kỳ nghỉ Đông năm nay, tôi 
vẫn chọn Mũi Né như 14 lần trước. Khí hậu 
ấm áp, khách sạn tốt và hơn hết là đội ngũ 
nhân viên nhiệt tình và chu đáo. Họ hiểu rõ 
sở thích của chúng tôi”. 

Để đảm bảo môi trường du lịch an toàn 
đồng thời không gây hoang mang cho du 
khách, các cơ sở kinh doanh du lịch đều cập 
nhật kịp thời, chính xác về tình hình dịch 
bệnh, dấu hiệu nhận biết và trang bị các kỹ 
năng phòng ngừa cho du khách và đội ngũ 
nhân viên. Ngoài trang bị khẩu trang, nước 
rửa tay miễn phí tại quầy lễ tân và đo thân 
nhiệt… các cơ sở du lịch đều hướng dẫn 
nhân viên ứng xử văn minh và lịch sự với 
mọi đối tượng du khách. 

Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Đại diện Victoria 
Resort cho biết, ngoài thường xuyên thông 
báo, cập nhật thông tin hằng ngày về diễn 
biến dịch bệnh, đơn vị cũng khuyến cáo 
nhân viên, du khách rửa tay thường xuyên 
20 phút một lần. Tất cả các nhân viên và du 
khách đều phải kiểm tra thân nhiệt thường 
xuyên. 

Tại các điểm tham quan du lịch, đơn vị 
này cũng thực hiện trang bị khẩu trang y tế 
miễn phí cho khách và tăng cường tuyên 
truyền qua hệ thống loa phát thanh, tờ rơi... 
để du khách biết và tránh hoang mang. 

Cơ cấu lại thị trường theo hướng đa 
dạng 

Tại Bình Thuận, hằng năm lượng khách 
quốc tế chiếm hơn 10% trong tổng lượng 
khách du lịch. Ngoài thị trường khách truyền 
thống như: Nga, Đức… Bình Thuận còn đón 
khách từ các nước như: Mỹ, Pháp, Thụy 

Đ 
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Điển, Phần Lan… Khách Trung Quốc chiếm 
20 - 30% trong tổng lượng khách quốc tế. 

Tình hình dịch COVID-19 có thể kéo dài 
sẽ ảnh hưởng đến lượng booking trong 
những tháng tiếp theo và từ cuối tháng 2 trở 
đi, lượng khách có thể sẽ giảm khoảng 10 - 
15%. Trước nhận định này, bên cạnh thực 
hiện nghiêm túc, tích cực các biện pháp 
phòng chống dịch theo khuyến cáo của 
ngành chức năng, các doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực xây dựng chiến lược với 
nhiều giải pháp để ứng phó. Theo đó, cơ cấu 
lại thị trường khách quốc tế theo hướng đa 
dạng nhằm giảm sự phụ thuộc quá lớn vào 
một thị trường và đẩy mạnh kích cầu thị 
trường nội địa… là những giải pháp được 
các doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu. 

Ông Lê Ngọc Hà, Tổng giám đốc Hoàng 
Ngọc Resort cho biết, trong tháng 2, lượng 
khách booking đạt 80% còn tháng 3 và tháng 
4 chưa có booking nào hủy nhưng lượng 
booking chững lại. Thị trường nội địa là thị 
trường mà Hoàng Ngọc Resort luôn hướng 
tới, nhất là trong mùa hè sắp tới. Hiện tại 
Hoàng Ngọc Resort đang gấp rút xây dựng 
chương trình Early summer với các gói ưu 
đãi để thu hút khách nội địa đến trong thời 
gian này. 

Theo bà Nguyễn Thị Mai Anh, Đại diện 
Victoria Resort, đơn vị này  cũng đang cố 

gắng tìm kiếm thị trường. Bên cạnh thị 
trường nội địa, Victoria Resort sẽ phát triển 
và duy trì thêm nhiều thị trường khách quốc 
tế khác trên thế giới. 

Ngoài việc phát triển, mở rộng thêm 
những thị trường tiềm năng, việc nâng cao 
chất lượng dịch vụ; tăng cường quảng bá 
hình ảnh, điểm đến thông qua các phương 
tiện truyền thông, mạng xã hội là những việc 
làm rất cần thiết trong lúc này. Thiệt hại từ 
dịch COVID-19 là khó tránh khỏi, nhưng nếu 
làm tốt những giải pháp này, ngành du lịch 
Bình Thuận có thể cấu trúc lại thị trường và 
hướng tới phát triển bền vững hơn. 

Năm 2020, Bình Thuận đề ra chỉ tiêu thu 
hút 7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc 
tế đạt 850 nghìn lượt. Tổng thu từ hoạt động 
du lịch phấn đấu đạt 18.300 tỷ đồng; đồng 
thời, 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. 
Ngành Du lịch Bình Thuận đang nỗ lực vượt 
qua giai đoạn này để có thể hoàn thành mục 
tiêu đề ra. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 
2020 (ngày 19 tháng 2) 

https://baotintuc.vn/du-lich/binh-thuan-
co-cau-lai-thi-truong-khach-de-phat-trien-

du-lich-ben-vung-20200219155347976.htm 

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

DOANH NGHIỆP DU LỊCH BÌNH THUẬN CHẤP HÀNH TỐT 
QUY ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

heo báo cáo nhanh chiều 06/2 của 
Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm 
phổi cấp do vi rút Corona, hầu hết các 

cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 
đều chấp hành đầy đủ các quy định của Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc phòng, chống dịch. 

Cụ thể, như bố trí khu vực riêng dành cho 
khách Trung Quốc ở, tăng cường vệ sinh, 
khử trùng tại cơ sở, đeo khẩu trang, đo thân 
nhiệt, điều tra khách đến từ vùng nào, nhập 
cảnh vào Việt Nam giai đoạn nào để theo 
dõi, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của 

khách đang lưu trú. Bên cạnh đó, đoàn 
thanh, kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tiếp tục theo dõi, nắm thông tin khách 
đến từ vùng dịch (đặc biệt là khách Trung 
Quốc) hiện đang lưu trú tại các cơ sở kinh 
doanh du lịch và các thị trường khách khác 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm đường hô 
hấp cấp do vi rút Corona. 

Trong khi đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh và 
yêu cầu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã tạm 
dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hóa, 
văn nghệ, các giải thể thao có tập trung đông 

T 

https://baotintuc.vn/du-lich/binh-thuan-co-cau-lai-thi-truong-khach-de-phat-trien-du-lich-ben-vung-20200219155347976.htm
https://baotintuc.vn/du-lich/binh-thuan-co-cau-lai-thi-truong-khach-de-phat-trien-du-lich-ben-vung-20200219155347976.htm
https://baotintuc.vn/du-lich/binh-thuan-co-cau-lai-thi-truong-khach-de-phat-trien-du-lich-ben-vung-20200219155347976.htm
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người cho đến khi có chỉ đạo mới. Các 
phòng, đơn vị, địa phương trong ngành tiếp 
tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, 
chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút 
Corona gây ra bằng các hình thức như viết, 
đưa tin bài trên Báo Bình Thuận, trên trang 
website của Sở và các đơn vị trực thuộc, lắp 
đặt pa nô tuyên truyền. 

 
Riêng Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 

tỉnh đã công bố đường dây nóng để nhân 
dân, du khách biết; khuyến cáo nhân dân và 
du khách nên tiếp cận thông tin chính thống, 

không chia sẻ thông tin không chính xác, 
hợp tác với cơ quan chức năng trong việc 
cung cấp thông tin về những trường hợp 
đưa tin sai sự thật để lực lượng chức năng 
xử lý theo quy định pháp luật. Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch cũng đã phân công trực 
lãnh đạo 24/24 theo quy định, để nắm bắt 
tình hình phòng, chống dịch và xử lý kịp thời 
nếu có các tình huống xảy ra. 

Theo báo cáo nhanh, tính đến 10giờ ngày 
6/2, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đang có 
khoảng 12.800 lượt khách lưu trú du lịch, 
trong đó có 1.932 khách nội địa, 10.868 lượt 
khách quốc tế. Hiện đang có mặt tại Bình 
Thuận khoảng 696 người Trung Quốc, trong 
đó khoảng 290 là khách du lịch (không giảm 
so với hôm qua). Tại Bình Thuận chưa ghi 
nhận trường hợp nhiễm vi rút Corona. 

 
Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2020 

(ngày 8 tháng 2) 
http://toquoc.vn/doanh-nghiep-du-lich-

binh-thuan-chap-hanh-tot-quy-dinh-phong-
chong-dich-20200207103818234.htm

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

DU LỊCH BÌNH THUẬN DIỄN RA SÔI ĐỘNG TRONG DỊP TẾT CANH TÝ 

heo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, hoạt động du lịch trên 
địa bàn tỉnh trong dịp tết Canh Tý tiếp 

tục diễn ra sôi động, lượng khách đến vẫn 
giữ ở mức ổn định (dù số ngày nghỉ ít hơn 2 
ngày). 

 

Từ 26 - 31/1 (mùng 2 - 7 tết), toàn tỉnh 
ước đón khoảng 109.000 lượt khách lưu trú, 
trong đó khách quốc tế đạt khoảng 37.000 
lượt, chiếm 33,9% trong tổng lượt khách, 
chủ yếu là khách Nga, Hàn Quốc, Thái Lan, 
Đức, khách nội địa có khoảng 72.000 lượt. 

Bình quân công suất phòng đạt 65 - 85% (1 
- 2 sao), 85 - 88% (3 - 5 sao). Đặc biệt, khu 
vực Hàm Tiến - Mũi Né từ mùng 2 - 4 tết, 
lượng khách đến rất đông, hầu hết các cơ 
sở lưu trú đều đạt công suất phòng 100%. 
Còn khách sạn khu vực trung tâm thành phố 
Phan Thiết và các resort khu vực Hòn Rơm, 
Tiến Thành, Hàm Thuận Nam và La Gi, 
khách lưu trú tăng cao từ mùng 3 - 5 Tết. 

Chuẩn bị đón khách "du xuân, đón tết", 
hầu hết các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch 
vụ đều có sự chuẩn bị chu đáo và phục vụ 
du khách khá tốt, chất lượng sản phẩm, dịch 
vụ du lịch đảm bảo. Các chương trình mừng 
xuân, phục vụ du khách, nhất là khách quốc 
tế trong dịp tết Canh Tý tổ chức phong phú 
và sôi nổi, đã tạo được nét hấp dẫn, sinh 
động thu hút du khách như thi gói bánh 
chưng, bánh tét, biểu diễn lân - sự - rồng, 
không gian văn hóa tết, ẩm thực tết, tiệc 
Gala dinner đón Giao thừa, viết thư pháp, 
hái lộc đầu năm, lì xì. 

T 

http://toquoc.vn/doanh-nghiep-du-lich-binh-thuan-chap-hanh-tot-quy-dinh-phong-chong-dich-20200207103818234.htm
http://toquoc.vn/doanh-nghiep-du-lich-binh-thuan-chap-hanh-tot-quy-dinh-phong-chong-dich-20200207103818234.htm
http://toquoc.vn/doanh-nghiep-du-lich-binh-thuan-chap-hanh-tot-quy-dinh-phong-chong-dich-20200207103818234.htm
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Điểm cộng nữa của du lịch Bình Thuận 
năm nay là thực hiện tốt việc niêm yết giá và 
bán theo giá niêm yết, an ninh trật tự, vệ sinh 
thực phẩm, vệ sinh môi trường, công tác 
cứu hộ luôn đảm bảo. Giá phòng khá ổn 
định, do đa số du khách đã đặt từ trước tết; 
giá dịch vụ, hải sản chỉ tăng khoảng 20% so 
với ngày thường. Đặc biệt, không có phản 
ảnh nào của du khách về an ninh, giá cả và 
vệ sinh môi trường qua đường dây nóng hỗ 
trợ du khách, qua đó đã tạo được ấn tượng 

tốt với du khách khi đến Bình Thuận du lịch 
vào những ngày đầu năm mới Canh Tý. 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2020 
(ngày 3 tháng 2) 

http://toquoc.vn/du-lich-binh-thuan-dien-
ra-soi-dong-trong-dip-tet-canh-ty-

20200203084321046.htm 

 

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

HOẠT ĐỘNG DU LỊCH BÌNH THUẬN VẪN DIỄN BIẾN BÌNH THƯỜNG  

heo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo 
Phòng chống bệnh viêm phổi cấp do 
virus nCoV gây ra, tính đến chiều 3/2, 

Bình Thuận chưa ghi nhận trường hợp nào 
nhiễm virus nCoV. 

Trong đó, đáng chú ý có 2 khách Trung 
Quốc đến resort Victoria Phan Thiết vào 
đêm 2/2, nghi đến tử thành phố Vũ Hán hiện 
có sức khỏe bình thường. Dự kiến ngày 4/2 
sẽ rời Victoria đến Nha Trang để về Hồng 
Kông. Trong khi đó, tại Tiến Đạt Resort có 
khách tên Bùi Mạnh Hùng (SN 1978, Hà Nội) 
là hướng dẫn viên du lịch, nhận phòng tối 
31/1 và trả phòng 4/2 với tình trạng đau 
bụng, nôn ói, sốt nhẹ. Khách được đưa đi 
khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. nhưng sau 
đó sức khỏe ổn định nên xin về nghỉ ngơi tại 
resort. Đến sáng 3/2, khách hoàn toàn khỏe 
mạnh. 

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, đến chiều ngày 3/2, trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận có khoảng 12.000 lượt 
khách lưu trú du lịch, trong đó có 1.786 
khách nội địa và 10.214 lượt khách quốc tế. 
Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tiếp tục theo dõi, nắm thông tin khách 
đến từ vùng dịch (đặc biệt là khách Trung 
Quốc) hiện đang lưu trú tại các cơ sở kinh 
doanh du lịch. 

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch cũng đã có văn bản chấn chỉnh việc thực 
hiện phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp 
do virus nCoV gây ra gửi các doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ lữ hành, các cơ sở kinh 
doanh lưu trú du lịch và các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ du lịch. Theo đó, yêu cầu thực 
hiện nghiêm các nội dung như: tuân thủ các 
chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, chính quyền 
địa phương và Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch liên quan đến các hoạt động phòng, 
chống dịch; trong đó, đặc biệt lưu ý các công 
ty lữ hành tạm dừng đưa đón khách từ vùng 
dịch đến Bình Thuận và ngược lại. 

 

Đồng thời, doanh nghiệp phải có thái độ 
ứng xử văn minh, lịch sự, giữ hình ảnh du 
lịch Bình Thuận văn minh, thân thiện trong 
mắt du khách. Đặc biệt, phải báo cáo về Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch số lượng 
khách đang lưu trú tại đơn vị để theo dõi, 
tổng hợp và báo cáo. 

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

 (ngày 6 tháng 2) 

https://dulich.petrotimes.vn/hoat-dong-
du-lich-binh-thuan-van-dien-bien-binh-

thuong-563245.html

 

T 
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THÔNG TIN VĂN HÓA VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH THUẬN 

ề xuất hoãn tổ chức sự kiện "Bình 
Thuận - Hội Tụ xanh" lần II năm 
2020; Dừng các lễ hội để phòng 

chống dịch nCoV... là những thông tin đáng 
chú ý trong lĩnh vực văn hóa, du lịch tại Bình 
Thuận. 

Ảnh minh họa/TTXVN 

Tình hình phòng, chống dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 
trên lĩnh vực VHTTDL 

Ngày 15/2, UBND tỉnh Bình Thuận đã có 
báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống 
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút 
Corona trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du 
lịch. Theo đó, tại các Khu du lịch, cơ sở du 
lịch hiện nay đều tuân thủ nghiêm túc theo 
văn bản chỉ đạo của Tổng cục Du lịch, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch là nắm thông 
tin lịch trình của khách đến các khu vực có 
nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp 
cấp Covid19 và cũng rất thận trọng khi đón 
khách đến từ vùng dịch (Đài Loan, 
Hongkong,…). Đến 13 giờ 30 phút ngày 
15/02/2020, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 
đang có khoảng 14.400 lượt khách lưu trú 
du lịch, trong đó có khoảng 3.390 khách nội 
địa, 11.010 lượt khách quốc tế. Người Trung 
Quốc đang có mặt tại Bình Thuận khoảng 
553 người, trong đó khoảng trên 153 khách 
du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
cũng tiếp tục cử Tổ kiểm tra đi nắm thông tin 
tại các doanh nghiệp du lịch qua đó hướng 
dẫn, nhắc nhở các doanh nghiệp du lịch 
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng 
chống dịch bệnh, nắm chắc tình hình thực tế 
tại các cơ sở doanh nghiệp du lịch. Tiếp tục 

triển khai tăng cường công tác tuyên truyền 
thông qua các hoạt động Ngành. 

Quy định quản lý khu du lịch, điểm du 
lịch, bãi tắm du lịch  

UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành 
Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND quy định 
quản lý khu du lịch, điểm du lịch, bãi tắm du 
lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Quyết định này quy định cụ thể việc quản 
lý khu du lịch, điểm du lịch, bãi tắm du lịch 
bao gồm việc quản lý công tác quy hoạch, 
đầu tư, khai thác và bảo vệ tài nguyên du 
lịch; Quản lý các hoạt động kinh doanh dịch 
vụ du lịch; Quản lý, khai thác bãi tắm du lịch; 
Bảo đảm an toàn cho khách du lịch; Bảo 
đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ 
môi trường trong khu du lịch, điểm du lịch, 
bãi tắm du lịch; Bảo tồn, phát huy các giá trị 
văn hóa tại các khu, điểm du lịch; Công tác 
thông tin, hỗ trợ du khách,... Bên cạnh đó 
còn phân công rõ trách nhiệm quản lý đối với 
các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố trong tỉnh. 

Việc triển khai thực hiện đồng bộ các biện 
pháp quản lý theo quy định sẽ góp phần xây 
dựng một môi trường du lịch sạch sẽ, an 
toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách 
trong và ngoài nước, từng bước thúc đẩy du 
lịch Bình Thuận phát triển trở thành ngành 
kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết 
số 09-NQ/TU ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy 
(khoá XIII) đã đề ra. 

Đề xuất hoãn tổ chức sự kiện "Bình 
Thuận - Hội Tụ xanh" lần II năm 2020 

Thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Bình 
Thuận cho biết, ngày 21/01/2020, UBND tỉnh 
đã ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND về 
tổ chức Lễ hội "Bình Thuận - Hội Tụ xanh" 
lần II năm 2020. Theo đó, Lễ hội dự kiến sẽ 
diễn ra vào ngày 18 - 21/04/2020. Tuy nhiên, 
do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-
19 diễn biến phức tạp, nên các cấp, các 
ngành đang tập trung nhân lực, vật lực để 
phòng chống dịch bệnh. 

Trước tình hình trên, Sở VHTTDL đã đề 
xuất tạm dừng triển khai các hoạt động tổ 

Đ 
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chức Lễ hội "Bình Thuận - Hội Tụ xanh" lần 
II năm 2020 theo Kế hoạch số 274/KH-
UBND. Trong thời gian tạm dừng, Sở 
VHTTDL tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các nội 
dung chương trình chi tiết của các hoạt 
động. Thời gian tổ chức Lễ hội (trong điều 
kiện dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đã 
được kiểm soát) dự kiến thay đổi vào ngày 
24/12 - 27/12/2020. 

Dừng các lễ hội để phòng chống dịch 
nCoV 

Theo Báo Bình Thuận đưa tin, UBND 
huyện Hàm Thuận Nam vừa chỉ đạo các cơ 
quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 
trên địa bàn về phòng, chống dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp nCoV trong hoạt động lễ 
hội, di tích. 

Theo đó yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ 
quan y tế, ban ngành, đoàn thể để thường 
xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình dịch bệnh 

và kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến 
công chức, viên chức, người lao động và 
nhân dân biết. Đồng thời đẩy mạnh truyền 
thông về biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
cũng như khuyến cáo người dân hạn chế 
tham gia hoạt động du xuân, lễ hội. 

Lãnh đạo UBND huyện cũng có ý kiến chỉ 
đạo dừng các lễ hội chưa khai mạc tại địa 
phương mình để tránh tập trung đông người, 
bắt đầu từ nay cho đến khi có chỉ đạo mới 
của cấp thẩm quyền. Đồng thời thông báo 
đến các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa 
bàn tạm dừng tổ chức các hoạt động tập 
trung đông người và đảm bảo các điều kiện 
về phòng, chống dịch bệnh…/. 

Thanh Thủy // http://toquoc.vn.- 2020 
(ngày 16 tháng 2) 

http://toquoc.vn/thong-tin-van-hoa-va-du-
lich-tinh-binh-thuan-

20200215210626203.htm

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

XÂY TỔ HỢP KHÁCH SẠN CAO CẤP Ở BÌNH THUẬN 

hu đất lập quy hoạch thuộc xã Bình 
Thạnh, có phía Bắc giáp đường quy 
hoạch số 1; Phía Nam giáp đường 

ĐT.716 ; Phía Đông giáp quy hoạch đất nghỉ 
dưỡng, khách sạn biển; Phía Tây giáp 
đường quy hoạch số 23. 

Ảnh minh họa. 

UBND tỉnh Bình Thuận vừa phê duyệt 
nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 Khu tổ hợp khách sạn cao cấp Utisys 
tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong với 
diện tích khoảng 73,5ha.  

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch thuộc 
xã Bình Thạnh, có phía Bắc giáp đường quy 
hoạch số 1; Phía Nam giáp đường ĐT.716; 

Phía Đông giáp quy hoạch đất nghỉ dưỡng, 
khách sạn biển; Phía Tây giáp đường quy 
hoạch số 23.  

Theo phê duyệt, Tổ hợp khách sạn cao 
cấp Utisys sẽ được xây dựng với nhiều loại 
hình dịch vụ đa dạng khác nhau, gồm: khu 
biệt thự, khách sạn, nhà hàng, khu trung tâm 
hội nghị và triển lãm quốc tế, trung tâm vui 
chơi giải trí trong nhà và ngoài trời, khu thể 
thao, spa và các loại hình giải trí thể thao đa 
dạng... đáp ứng nhiều loại đối tượng trong 
và ngoài nước.  

Đồng thời, phân chia và xác định chỉ tiêu 
sử dụng đất, yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh 
quan của từng lô đất; bố trí công trình hạ 
tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội; 
khớp nối quy hoạch xây dựng với các dự 
án liền kề… 

Vạn Xuân // https://bizlive.vn/.- 2020 
(ngày 14 tháng 2) 

https://bizlive.vn/quy-hoach/xay-to-hop-
khach-san-cao-cap-o-binh-thuan-

3535311.html 

K 
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