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BÀN GIAO NHIỆM VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG, CHÍNH ỦY 
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN 

hiều ngày 31/3, Đảng ủy, Bộ CHQS 
tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị bàn 
giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy 

trưởng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Dự hội nghị 
có Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư 
Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; đồng chí 
Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân 
sự tỉnh. 

 
Quang cảnh hội nghị bàn giao Chỉ huy trưởng, Chính 
ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư đảng ủy, Chính 
ủy Quân khu phát biểu 

Thực hiện Quyết định của Bộ Quốc phòng 
Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa, Phó Chỉ huy 
trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh 
được bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ 
CHQS tỉnh thay Đại tá Phan Công Ngôn, 

nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nghỉ 
công tác chờ hưu. Đại tá Phạm Văn Long, 
nguyên Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nghỉ công 
tác chờ hưu, bàn giao nhiệm vụ cho Thượng 
tá Ngô Minh Lực, Phó Chính ủy Bộ CHQS 
tỉnh Bình Thuận. 

Phát biểu tại hội nghị Trung tướng Trần 
Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân 
khu 7 và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh 
Bình Thuận đánh giá cao những cống hiến 
của Đại tá Phan Công Ngôn và Đại tá Phạm 
Văn Long cho lực lượng vũ trang tỉnh trong 
thời gian qua. Trải qua nhiều cương vị công 
tác mà đặc biệt là trên cương vị Chỉ huy 
trưởng và Chính ủy Bộ CHQS tỉnh 2 đồng 
chí đã cùng với tập thể thường vụ Đảng ủy 
quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ 
trang tỉnh luôn đoàn kết một lòng hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, UVTW Đảng, Bí thư 
tỉnh ủy Bình Thuận  phát biểu 

Đối với Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa, Chỉ huy 
trưởng Bộ CHQS tỉnh và Thượng tá Ngô 
Minh Lực, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, trên 
cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, trí 
tuệ, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng 
nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục chăm lo xây 
dựng mối đoàn kết nội bộ, cùng tập thể Đảng 
ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu với 

I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

C 
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cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, 
chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh 
vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đồng chí Chính ủy Quân khu 7 và Bí thư tỉnh ủy tỉnh 
Bình Thuận tặng hoa cho các đồng chí nghỉ hưu và 
nhận nhiệm vụ mới 

Chuẩn bị tốt các nội dung và tiến hành Đại 
hội Đảng các cấp, làm tốt công tác phòng 
chống dịch Covid – 19. Đồng chí Chính ủy 
Quân khu mong muốn cấp ủy, chính quyền 
địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Đảng 

ủy, Bộ CHQS tỉnh trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ QS – QP địa phương. 

Phát biểu tại Hội nghị các đồng chí nghỉ 
hưu và nhận nhiệm vụ mới đã gửi lời cảm 
ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân 
khu 7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, 
ban, ngành đoàn thể của tỉnh đã giúp đỡ, tạo 
điều kiện để các đồng chí hoàn thành tốt 
chức trách, nhiệm vụ được giao. Dù ở bất 
cứ cương vị nào, các đồng chí sẽ luôn phát 
huy tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm 
chất, truyền thống Bội đội Cụ Hồ, luôn hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây 
dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng 
vững mạnh toàn diện, xây dựng tỉnh nhà 
ngày càng phát triển. 

 
Ngọc Tuân // 

https://baoquankhu7.vn/.- 2020 
 (ngày 31 tháng 3) 

https://baoquankhu7.vn/ban-giao-nhiem-
vu-chi-huy-truong-chinh-uy-bo-chi-huy-
quan-su-tinh-binh-thuan--1486946399-

0017422s34410gs

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

BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO, DÂN TỘC 

ụ thể hóa các chính sách của Ðảng, 
Nhà nước về công tác tôn giáo, dân 
tộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình 

Thuận đã triển khai thực hiện mô hình: "Lực 
lượng vũ trang tăng cường đoàn kết tôn 
giáo, dân tộc". 

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận trao 
quà tặng đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó 
khăn. 

Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến 
sĩ các cơ quan, đơn vị; củng cố, xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp 
phần hoàn thành tốt kết quả thực hiện nhiệm 
vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.  

Chủ động xây dựng chương trình phối 
hợp 

Ðón tiếp chúng tôi trong căn nhà mới 
khang trang, sạch đẹp ở khu phố 3, phường 
Phước Lộc, thị xã La Gi (Bình Thuận), ông 
Trần Sơn Trung, giáo dân tại Giáo xứ Vinh 
Thanh vui vẻ cho biết, trước đây gia đình 
không có nhà phải ở nhờ họ hàng. Biết được 
hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Ban Chỉ 
huy Quân sự (CHQS) thị xã La Gi phối hợp 
Giáo xứ Vinh Thanh hỗ trợ xây dựng cho gia 
đình ông một căn nhà "Tình nghĩa quân - 
dân" với tổng giá trị 160 triệu đồng, trong đó, 
Ban CHQS thị xã hỗ trợ 50 triệu đồng, giáo 

C 
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https://baoquankhu7.vn/ban-giao-nhiem-vu-chi-huy-truong-chinh-uy-bo-chi-huy-quan-su-tinh-binh-thuan--1486946399-0017422s34410gs
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xứ hỗ trợ 40 triệu đồng, số còn lại của người 
thân trong gia đình giúp đỡ. Ông Trung xúc 
động cho biết: Nếu không có sự quan tâm 
của Ban CHQS thị xã La Gi và giáo xứ thì 
gia đình không biết đến bao giờ mới có thể 
xây được nhà. Có được ngôi nhà của mình, 
gia đình chúng tôi sẽ cố gắng vươn lên, chấp 
hành tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước,thực hiện tốt 
phương châm "Kính Chúa, yêu nước, sống 
tốt đời đẹp đạo". 

Xây dựng nhà "Tình nghĩa quân - dân" là 
một trong những nội dung hoạt động cụ thể 
của mô hình "Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh 
Bình Thuận tăng cường đoàn kết tôn giáo, 
dân tộc" do Bộ CHQS tỉnh triển khai thực 
hiện từ năm 2018. Là tỉnh duyên hải cực 
Nam Trung Bộ, trên địa bàn Bình Thuận có 
35 dân tộc anh em sinh sống, trong đó có 34 
dân tộc thiểu số (DTTS) với hơn 95.900 
người, chiếm 7,54% dân số toàn tỉnh; có tám 
tôn giáo được Nhà nước công nhận đang 
hoạt động với 496.295 tín đồ, chiếm 39,44% 
dân số toàn tỉnh. Những năm qua, LLVT tỉnh 
Bình Thuận thường xuyên quán triệt thực 
hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của 
Ðảng và Nhà nước; quan tâm chăm lo và 
thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận 
động quần chúng nhân dân, đồng bào các 
dân tộc, đồng bào có đạo. Mối quan hệ, tình 
đoàn kết quân dân ngày càng củng cố. Tuy 
nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn có 
cấp ủy, chỉ huy đơn vị chưa nhận thức đầy 
đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác 
dân tộc, tôn giáo, chưa thu hút, thuyết phục 
được hoàn toàn chức sắc, nhà tu hành, 
chức việc tôn giáo, người có uy tín trong 
đồng bào DTTS quan tâm, tạo mọi điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động của LLVT. Vì thế, đã 
phần nào ảnh hưởng đến kết quả thực hiện 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. 

Xuất phát từ thực tế đó, năm 2016, Ðảng 
ủy, Bộ CHQS tỉnh thống nhất chọn huyện 
Ðức Linh, địa phương có tỷ lệ đồng bào có 
đạo khá cao làm điểm xây dựng mô hình 
"LLVT huyện tăng cường đoàn kết với đồng 
bào tôn giáo" và huyện Bắc Bình, địa 
phương có đông đồng bào là người DTTS, 
nhất là dân tộc Chăm làm điểm xây dựng mô 
hình "LLVT huyện tăng cường đoàn kết với 
đồng bào dân tộc". Thượng tá Nguyễn Văn 

Ðương, Chính trị viên Ban CHQS huyện 
Ðức Linh cho biết, lúc đầu triển khai mô hình 
còn bỡ ngỡ bởi chưa có đơn vị nào trong Bộ 
CHQS tỉnh thực hiện. Ban CHQS huyện đã 
tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ 
trong LLVT huyện; chủ động tham mưu cho 
Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và các 
đồng chí trong ban chỉ đạo tôn giáo về chủ 
trương để ban hành văn bản chỉ đạo các cấp 
ủy, địa phương phối hợp thực hiện. Ban đầu, 
đơn vị tổ chức đi thăm các vị chức sắc, nhà 
tu hành tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn 
huyện vào dịp Tết, Lễ... 

Thông qua các cuộc gặp này, chỉ huy đơn 
vị có những thông tin chính xác hơn cung 
cấp cho ban chỉ đạo tôn giáo chỉ đạo giải 
quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, không để 
xảy ra vụ việc phức tạp dẫn đến điểm nóng, 
ảnh hưởng tình hình an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội tại địa phương. 

Năm 2019, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại 
nhiều nhà cửa của bà con dân tộc theo đạo 
Tin lành ở thôn 9, xã Mê Pu. Ban CHQS 
huyện Ðức Linh đã liên hệ với Chi hội Tin 
lành Mê Pu 2 đặt vấn đề hỗ trợ giúp xây 
dựng một căn nhà cho một gia đình tín đồ tại 
đây. Vị Mục sư, Quản nhiệm Chi hội rất ủng 
hộ việc này và cùng tham gia vận động các 
nguồn đóng góp tiền xây dựng căn nhà cho 
gia đình bà K’Thị Hên, 71 tuổi, tín đồ người 
dân tộc K’Ho neo đơn có hoàn cảnh khó 
khăn. Căn nhà trị giá 70 triệu đồng, mỗi bên 
đóng góp 35 triệu đồng giúp cuộc sống của 
bà Hên đỡ khó khăn vất vả. Mục sư Huỳnh 
Văn Tùng, Quản nhiệm Chi hội Tin lành Mê 
Pu 2, huyện Ðức Linh bày tỏ vui mừng khi 
thấy bộ đội hỗ trợ giúp xây dựng nhà cho tín 
đồ Tin lành là người DTTS ở địa phương, 
chứng tỏ mối quan hệ của LLVT với tôn giáo, 
dân tộc ngày càng đoàn kết, gắn bó. Mục sư 
Tùng chia sẻ: Tôi thấy mối quan hệ này là 
rất tốt và cần được tiếp tục phát huy. Là một 
mục sư, tôi cũng phải có trách nhiệm phối 
hợp chính quyền và LLVT trong vấn đề bảo 
đảm an ninh trật tự tại địa phương, hướng 
dẫn giáo dân làm những điều tốt, chấp hành 
đúng các quy định của pháp luật, của địa 
phương và Hiến chương, đường hướng của 
Hội thánh Tin lành Việt Nam "Sống Phúc âm, 
phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và 
Dân tộc". 
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Tăng cường đoàn kết quân - dân 

Qua hai năm thực hiện mô hình điểm tại 
hai đơn vị, bước đầu đem lại nhiều kết quả 
tích cực, mối đoàn kết giữa LLVT và chức 
sắc, nhà tu hành, chức việc, đồng bào các 
tôn giáo, các dân tộc gắn bó hơn, có sự đồng 
cảm, chia sẻ, hỗ trợ trong các hoạt động, 
nhất là trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng. Một số tôn giáo bày tỏ sự ủng 
hộ, đồng thuận cao với LLVT, tuyên truyền 
vận động giáo dân tham gia nhập ngũ, chấp 
hành pháp luật... Từ kết quả đạt được, năm 
2018, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quyết định 
triển khai nhân rộng mô hình "LLVT tỉnh tăng 
cường đoàn kết với đồng bào tôn giáo, dân 
tộc" thực hiện tại tất cả các Ban CHQS 
huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị LLVT 
trong tỉnh nhằm đẩy mạnh hơn nữa mối 
đoàn kết và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
trong nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, 
chiến sĩ các cơ quan, đơn vị. 

Ðại tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận cho biết, mô hình 
này chính là sự cụ thể hóa để thực hiện tốt 
các Nghị quyết, Chỉ thị của Ðảng, Nhà nước, 
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ðảng 
ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về công tác tôn 
giáo, dân tộc, tăng cường và đổi mới công 
tác dân vận trong tình hình mới. 

Một nội dung cụ thể có ý nghĩa rất lớn đến 
việc tăng cường đoàn kết tôn giáo dân tộc 
được Bộ CHQS tỉnh đặt ra là LLVT phối hợp 
các địa phương, các tôn giáo xây dựng nhà 
"Ðoàn kết" cho đồng bào tôn giáo còn khó 
khăn với hình thức mỗi bên đóng góp một 
nửa kinh phí xây dựng. Trong hai năm 2018 
và 2019, LLVT trong tỉnh phối hợp các tôn 
giáo xây dựng 14 căn nhà "Ðoàn kết", sau 
đổi thành nhà "Tình nghĩa quân - dân" trao 
tặng các gia đình giáo dân, người DTTS có 
hoàn cảnh khó khăn tại tất cả 10 huyện, thị 
xã, thành phố trong tỉnh. Bên cạnh đó, Bộ 
CHQS tỉnh và Ban CHQS các địa phương 
phối hợp các ban, ngành, mặt trận, các tổ 
chức chính trị - xã hội tổ chức thăm hỏi, tặng 
quà hơn 230 cơ sở tôn giáo, cơ sở thờ tự và 
các địa phương có đồng bào DTTS nhân các 

ngày lễ trọng, các hoạt động của các tổ chức 
tôn giáo và đồng bào DTTS. Tổ chức gặp 
mặt giao lưu với 425 vị chức sắc, nhà tu 
hành, chức việc các tôn giáo. Riêng năm 
2019, Bộ CHQS tỉnh tổ chức gặp mặt, giao 
lưu với 62 vị chức sắc, nhà tu hành, già làng, 
trưởng bản tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. 

Bằng việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp 
thực tiễn, LLVT tỉnh Bình Thuận đã nhận 
được sự tin tưởng, quý mến, tôn trọng, tình 
cảm chân thành của các vị chức sắc, chức 
việc, nhà tu hành, người có uy tín trong đồng 
bào DTTS; thể hiện qua sự ủng hộ nhiệt tình 
đối với việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng và trong nhiều hoạt động khác. 
Những năm gần đây, tỷ lệ công dân nhập 
ngũ là người DTTS và người có đạo ở trong 
tỉnh hằng năm tăng hơn 4%; lực lượng dân 
quân tự vệ, dự bị động viên tham gia huấn 
luyện cũng tăng cao và có sự thay đổi rõ rệt 
về nhận thức và hành động. 

Ðại tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận cho rằng: "Thông 
qua việc thực hiện các nội dung hoạt động 
của mô hình đã tăng cường sự hiểu biết, gắn 
bó giữa lực lượng vũ trang với đồng bào các 
dân tộc và đồng bào tôn giáo, làm cầu nối 
giữa đồng bào các dân tộc và đồng bào tôn 
giáo với cấp ủy, chính quyền, từ đó gặp gỡ, 
trao đổi và thống nhất giải quyết các vấn đề 
liên quan. Ðồng thời, kịp thời động viên, 
khích lệ chức sắc, chức việc các tôn giáo 
phát huy truyền thống yêu nước, tích cực 
tham gia vận động tín đồ, giáo dân thực hiện 
tốt công tác quốc phòng địa phương, củng 
cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
làm tốt công tác dân vận, góp phần giữ vững 
ổn định chính trị, làm thất bại âm mưu lợi 
dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá 
cách mạng Việt Nam của các thế lực thù 
địch. 

Đình Châu // https://nhandan.com.vn.- 
2020 (ngày 2 tháng 3) 

https://nhandan.com.vn/xahoi/tin-
tuc/item/43449602-binh-thuan-tang-cuong-

doan-ket-ton-giao-dan-toc.html

 

 

 

https://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43449602-binh-thuan-tang-cuong-doan-ket-ton-giao-dan-toc.html
https://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43449602-binh-thuan-tang-cuong-doan-ket-ton-giao-dan-toc.html
https://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43449602-binh-thuan-tang-cuong-doan-ket-ton-giao-dan-toc.html
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CHUẨN BỊ THI CÔNG CẦU TÀ MON TRÊN QL1 
PHAN THIẾT - ĐỒNG NAI 

ộ GTVT đang chỉ đạo nhà đầu tư 
tập trung triển khai thi công cầu Tà 
Mon ngay sau khi được bàn giao 
mặt bằng. 

Hiện trạng một đoạn tuyến QL1 Phan Thiết - Đồng 
Nai 

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị 
của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận về việc 
đầu tư mở rộng cầu Tà Mon (Km 1746+073, 
QL1). 

Theo Bộ GTVT, cầu Tà Mon thuộc dự án 
cải tạo nền, mặt đường QL1 đoạn Phan 
Thiết - Đồng Nai (giai đoạn bổ sung hạng 
mục mở rộng nền mặt đường, lắp đặt dải 
phân cách giữa tại một số đoạn tuyến có 
nguy cơ cao về mất an toàn giao thông) 

Bộ GTVT đã kiểm tra, có ý kiến thẩm định 
về thiết kế và dự toán, trên cơ sở đó nhà đầu 

tư đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và 
dự toán các hạng mục bổ sung để tổ chức 
triển khai trên hiện trường. 

Theo báo cáo của nhà đầu tư, phạm vi thi 
công cầu Tà Mon đã được nhà đầu tư bàn 
giao các mốc giới cho chính quyền địa 
phương ngày 13/11/2019 để tiến hành triển 
khai công tác giải phóng mặt bằng. Tuy 
nhiên, đến thời điểm hiện tại, chính quyền 
huyện Hàm Tân (Bình Thuận) chưa bàn giao 
mặt bằng cho nhà đầu tư. 

“Hiện nay, Bộ GTVT đang chỉ đạo nhà 
đầu tư phải tập trung triển khai thi công cầu 
Tà Mon ngay sau khi được bàn giao mặt 
bằng. Dự kiến thời gian triển khai thi công 
trong quý 1/2020”, Bộ GTVT cho biết. 

 

Đình Quang // 
https://www.baogiaothong.vn.- 2020 

(ngày 8 tháng 3) 

https://www.baogiaothong.vn/chuan-bi-
thi-cong-cau-ta-mon-tren-ql1-phan-thiet-

dong-nai-d455647.html 

 

 

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

CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG GẮN VỚI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 
Ở BÌNH THUẬN 

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

bền vững, tỉnh Bình Thuận từng bước hình 
thành nhóm sản phẩm nông sản chủ lực, lợi 
thế gắn với vùng sản xuất hàng hóa tập 
trung; sản phẩm đa dạng và thị trường tiêu 
thụ được mở rộng hơn. 

Chuyển đổi cây trồng phù hợp 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Bình Thuận, thực hiện tái cơ cấu 

lĩnh vực trồng trọt, việc chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả và xã hội 
hóa giống lúa được tỉnh triển khai tích cực, 
mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Cụ thể, để phát huy hiệu quả sử dụng đất 
và tăng cường tiết kiệm nguồn nước tưới, 
trong năm 2019 toàn tỉnh đã chuyển đổi hơn 
3.000 ha đất lúa kém hiệu quả sang cây 
trồng khác hiệu quả hơn. Bước đầu tỉnh tạo 
một số hiệu ứng tích cực trong sản xuất 
nông nghiệp, nhất là tạo hướng đi mới trên 

B 

Q 

https://www.baogiaothong.vn/chuan-bi-thi-cong-cau-ta-mon-tren-ql1-phan-thiet-dong-nai-d455647.html
https://www.baogiaothong.vn/chuan-bi-thi-cong-cau-ta-mon-tren-ql1-phan-thiet-dong-nai-d455647.html
https://www.baogiaothong.vn/chuan-bi-thi-cong-cau-ta-mon-tren-ql1-phan-thiet-dong-nai-d455647.html
https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-vai-net-tong-quan/131973.html
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đất canh tác lúa nước từ quảng canh, thu 
nhập thấp sang luân canh có thu nhập cao, 
tiết kiệm nước tưới. Hơn nữa, việc chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu 
quả và xã hội hóa giống lúa được triển khai 
tích cực. Tổng sản lượng lương thực toàn 
tỉnh năm 2019 đạt gần 790.000 tấn, tăng 
hơn 8% so với năm 2013. 

Ông Mai Kiều, Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cho 
biết, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm, chất 
lượng  nông sản mà đặc biệt là với trái thanh 
long, phương thức sản xuất được chuyển 
dần từ sản xuất nhỏ lẻ sang hình thức liên 
kết sản xuất. 

Thu hoạch xoài tại gia đình nhà anh Phong. Ảnh: Trần 
Việt – TTXVN 

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 
10.000 ha thanh long được cấp chứng nhận 
VietGAP, đạt khoảng 35% diện tích toàn 
tỉnh. Việc ứng dụng kỹ thuật tưới nhỏ giọt, 
tưới phun, sử dụng phân hữu cơ sinh học, 
chế phẩm sinh học nhằm giảm lượng phân 
bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và tăng 
năng suất, chất lượng, đạt tiêu chuẩn an 
toàn cho trái thanh long. 

Nếu như trước đây huyện Tuy Phong 
được biết đến là nơi đất đai khô cằn với khí 
hậu khắc nghiệt, lượng mưa thấp nhất cả 
nước… thì nay với việc chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng phù hợp, những vùng đất hoang 
hóa được thay bằng màu xanh cây trái. 
Người dân đã đem rất nhiều giống cây về 
thử nghiệm; trong đó nhiều loại cây đặc sản 
mang lại hiệu quả trên vùng đất này như 
thanh long, nho, xoài, dừa… Vùng đất Tuy 
Phong đang nổi lên như một điểm nhấn 

trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu 
quả. 

Áp dụng kỹ thuật trồng giống xoài cho giá trị kinh tế 
cao.Ảnh: Trần Việt – TTXVN 

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

Ứng dụng công nghệ cao 

Ông Mai Kiều, Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận chia 
sẻ: Xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
phải gắn với ứng dụng công nghệ cao là 
hướng phát triển chủ đạo và tất yếu để nâng 
cao sức cạnh tranh của nền nông nghiệp, 
tiến tới xây dựng nền nông nghiệp bền vững. 
Vì vậy, tỉnh Bình Thuận đã xây dựng Đề án 
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao đến năm 2020. 

Hiện tỉnh đang xây dựng Khu nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận tại 
huyện Bắc Bình với diện tích 2.000 ha, dự 
kiến phát triển các loại cây trồng có giá trị, 
thích nghi khô hạn như nhóm rau các loại, 
gia vị (hành, tỏi), cây dược liệu (lô hội, đinh 
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lăng), cây lương thực và một số cây ăn trái 
nhiệt đới tưới ít nước… 

Để việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu 
quả, nhất là ứng dụng công nghệ cao thực 
sự trở thành yếu tố đột phá năng suất, chất 
lượng và sức cạnh tranh của nông sản, của 
ngành nông nghiệp, tỉnh Bình Thuận đã triển 
khai các chính sách khuyến khích, hỗ trợ 
doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng khoa 
học công nghệ, nhất là trên các cây trồng lợi 
thế của tỉnh. 

Đồng thời, ngành nông nghiệp tăng 
cường chuyển giao ứng dụng khoa học công 
nghệ và khuyến nông, đưa nhanh các quy 
trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất, chế 
biến; thúc đẩy việc áp dụng tiêu chuẩn 
VietGAP, Global GAP trong sản xuất nông 
nghiệp. 

Bên cạnh việc trồng thanh long theo tiêu 
chuẩn VietGAP, mô hình ứng dụng công 
nghệ cao trong trồng thanh long lần đầu tiên 
của tỉnh cũng đang được triển khai tại huyện 
Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Bắc 
Bình. Mô hình này không trồng thanh long 
theo cách truyền thống là trồng từng trụ mà 
trồng theo hình thức dây leo từng giàn, vừa 
tiết kiệm diện tích, hiệu quả kinh tế cao gấp 
2 lần so với truyền thống. Hơn nữa, mô hình 
canh tác sử dụng hoàn toàn theo phương 
pháp hữu cơ, tạo ra sản phẩm sạch, không 
sử dụng thuốc hóa học… 

Đặc biệt, tỉnh Bình Thuận cũng đánh giá 
đây là mô hình kiểu mẫu có thể nhân rộng 
để nông dân học tập và mạnh dạn thay đổi 
phương pháp trồng truyền thống, qua đó tiết 
kiệm chi phí và tăng năng suất cây trồng. 

Ông Phạm Văn Minh, Tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ 
cao Đông Á (đơn vị triển khai trồng thanh 
long giàn tại huyện Bắc Bình) cho biết, Công 
ty đã triển khai trồng thanh long theo hướng 
công nghệ cao; diện tích thanh long này nằm 
trong dự án với quy mô 60 ha. Cùng đó, 
Công ty còn triển khai trồng thanh long công 
nghệ cao theo phương pháp mới, trồng theo 
giàn, phương pháp này thì năng suất và hiệu 
quả gấp đôi so với trồng truyền thống. 

Ngoài ra, Công ty sẽ tập trung nâng cao 
chất lượng, nâng cao tối đa hiệu quả trên 

diện tích; tăng sản phẩm đầu ra, mặc dù giá 
thành sẽ cao, nếu đáp ứng được một số tiêu 
chuẩn sạch. Công ty hiện đã có đối tác đến 
từ Australia và họ đã công nhận sản phẩm 
của Công ty là thanh long Organic (thanh 
long sạch). Bên cạnh đó, Công ty đang áp 
dụng công nghệ cao triển khai trồng dưới 
lưới trong nhà màn và bước đầu đã mang lại 
hiệu quả, thị trường tiêu thụ ổn định. 

Nhằm đa dạng sản phẩm nông sản, đặc 
biệt là sản phẩm từ trái thanh long, nhiều 
công ty, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nghiên 
cứu sản phẩm mới, tạo thêm đầu ra cho trái 
thanh long. Theo thống kê trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận có hơn 10 đơn vị, doanh nghiệp 
sản xuất các sản phẩm chế biến từ trái thanh 
long. Nhiều hợp tác xã thanh long trên địa 
bàn bắt đầu đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất 
các sản phẩm thanh long từ chính vùng 
nguyên liệu của mình như sản phẩm rượu 
vang thanh long hợp tác xã Hàm Đức (huyện 
Hàm Thuận Bắc), thanh long sấy khô hợp 
tác xã Phan Long (thành phố Phan Thiết), si 
rô, rượu vang của hợp tác xã Hàm Kiệm 
(Hàm Thuận Nam)… 

Sản phẩm thanh long sấy dẻo của Công 
ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu 
Bé Dũng tại xã Mương Mán, huyện Hàm 
Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) là một điển 
hình. Với công nghệ sấy dẻo tiến tiến của 
Đức và lựa chọn nguồn nguyên liệu thanh 
long “sạch” theo tiêu chuẩn VietGAP và 
GlobalGAP để chế biến, sản phẩm thanh 
long sấy bước đầu thu hút sự chú ý của thị 
trường trong nước và tiến ra thị trường các 
nước Anh, Đức… 

Ông Đỗ Văn Dũng, Giám đốc Công ty 
TNHH thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu 
Bé Dũng cho biết, trước tình trạng diện tích 
thanh long phát triển ồ ạt, thị trường tiêu thụ 
trái thanh long ngày càng khó khăn, việc 
phải tìm một hướng đi mới để nâng cao giá 
trị cho trái thanh long, đáp ứng những yêu 
cầu khắt khe của thị trường là một việc làm 
hết sức cần thiết. Trải qua rất nhiều thời gian 
thử nghiệm thì sản phẩm thanh long sấy dẻo 
đã gây được sự chú ý của thị trường trong 
và ngoài nước. 

Để mở rộng thị trường tiêu thụ thanh long, 
Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát 
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triển nông thôn và UBND tỉnh Bình Thuận đã 
triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu 
thụ thanh long trong và ngoài nước như tổ 
chức các hoạt động kết nối, mở rộng thị 
trường tiêu thụ trái thanh long của tỉnh Bình 
Thuận, thực hiện mô hình thí điểm tiêu thụ 
nông sản và cung ứng vật tư phục vụ sản 
xuất nông nghiệp (mô hình tiêu thụ thanh 
long).  

Đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo triển 
khai đồng bộ hóa các giải pháp nhằm đẩy 
nhanh thời gian thông quan hàng hóa; các 
cơ quan kiểm dịch tại khu vực cảng, cửa 
khẩu ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi trong 
công tác kiểm dịch thực vật đối với thanh 
long xuất khẩu. Mặt khác, tăng cường an 
ninh, trật tự trên địa bàn cho thương nhân 
thu mua thanh long; cho phép các biện pháp 
phù hợp để ưu tiên đối với việc vận chuyển 
thanh long, điều tiết kịp thời các phương tiện 
vận tải để tránh tình trạng ùn tắc hàng hóa. 

Thu mua thanh long của nông dân để chế biến thành 
các sản phẩm như nước uống, sây dẻo, cấp đông… 

để xuất khẩu. Ảnh: Bùi Giang-TTXVN  

Ông Đỗ Minh Kính, Giám đốc Sở Công 
Thương tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện Bình 
Thuận đã xuất khẩu thanh long vào hơn 15 
thị trường các nước; trong đó chủ lực là 
châu Á (chiếm 84%), châu Âu (khoảng 14%) 

và còn lại là châu Mỹ. Ngoài thị trường 
truyền thống là Trung Quốc, các doanh 
nghiệp đã đẩy mạnh xuất khẩu thanh long 
sang Ấn Độ, Myanmar, Hàn Quốc, Cộng hòa 
Séc…, tạo được sự đa dạng trong cơ cấu thị 
trường xuất khẩu. 

Bên cạnh việc tiêu thụ thanh long trái tươi, 
hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có 
một số doanh nghiệp đầu tư, chế biến sản 
phẩm từ thanh long như: nước ép, sấy khô, 
sấy dẻo, rượu thanh long…. Các sản phẩm 
này bước đầu đã thâm nhập thị trường và 
được người tiêu dùng quan tâm. 

Theo ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, thời gian tới, Bình 
Thuận tiếp tục tập trung thực hiện nhiều giải 
pháp trọng tâm nhằm tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp; trong đó xác định phát triển các hình 
thức sản xuất phù hợp, hiệu quả là khâu 
then chốt phải tập trung quyết liệt. 

Thông qua các cơ chế, chính sách, tỉnh 
tập trung thúc đẩy phát triển các hình thức 
hợp tác, liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ theo 
chuỗi giá trị; hợp tác liên kết “4 nhà”, tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư 
vào nông nghiệp theo mô hình khép kín: sản 
xuất - chế biến - tiêu thụ; đẩy mạnh ứng 
dụng khoa học công nghệ và khuyến nông; 
tiếp tục điều chỉnh cơ cấu đầu tư công gắn 
với thu hút đầu tư phát triển sản phẩm lợi 
thế. 

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

 (ngày 16 tháng 3) 

https://dantocmiennui.vn/kinh-nghiem-
lam-an/chuyen-doi-cay-trong-gan-voi-ung-

dung-cong-nghe-cao-o-binh-
thuan/285517.html

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

CÔNG AN BÌNH THUẬN CÓ THÊM HAI TÂN PHÓ GIÁM ĐỐC 

ại tá Đinh Kim Lập, Trưởng phòng 
Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình 
Thuận và Đại tá Trần Văn Mười, 

Trưởng Công an TP Phan Thiết, cùng được 
bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công 
an tỉnh Bình Thuận. 

Ngày 12/3, Công an Bình Thuận đã tổ 
chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng 
Bộ Công an bổ nhiệm hai tân Phó Giám đốc 
Công an Bình Thuận. 

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 
Đại tá Đinh Kim Lập, Trưởng phòng Cảnh 
sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận và Đại 

Đ 

https://dantocmiennui.vn/kinh-nghiem-lam-an/chuyen-doi-cay-trong-gan-voi-ung-dung-cong-nghe-cao-o-binh-thuan/285517.html
https://dantocmiennui.vn/kinh-nghiem-lam-an/chuyen-doi-cay-trong-gan-voi-ung-dung-cong-nghe-cao-o-binh-thuan/285517.html
https://dantocmiennui.vn/kinh-nghiem-lam-an/chuyen-doi-cay-trong-gan-voi-ung-dung-cong-nghe-cao-o-binh-thuan/285517.html
https://dantocmiennui.vn/kinh-nghiem-lam-an/chuyen-doi-cay-trong-gan-voi-ung-dung-cong-nghe-cao-o-binh-thuan/285517.html
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tá Trần Văn Mười, Trưởng Công an TP 
Phan Thiết giữ chức vụ Phó Giám đốc Công 
an tỉnh Bình Thuận. 

 

Đại tá Đinh Kim Lập (56 tuổi, quê quán xã 
Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 
Thuận) từng là Phó trưởng Phòng Cảnh sát 
hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận, sau đó 

được điều động làm Trưởng Công an huyện 
Tuy Phong. Năm 2017, Đại tá Lập được điều 
động quay trở lại làm Trưởng phòng Cảnh 
sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận. 

Đại tá Trần Văn Mười (53 tuổi, quê xã 
Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc) từng 
giữ chức Phó trưởng Công an huyện Hàm 
Thuận Bắc, Trưởng Công an huyện Hàm 
Thuận Nam. Năm 2019, Đại tá Trần Văn 
Mười được Bộ Công an bổ nhiệm làm 
Trưởng Công an TP Phan Thiết. 

 
PV //  http://daidoanket.vn.- 2020 

 (ngày 13 tháng 3) 

http://daidoanket.vn/chinh-tri/cong-an-
binh-thuan-co-them-hai-tan-pho-giam-doc-

tintuc461358 

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

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP PHAN THIẾT HỌP BẤT THƯỜNG 
BẦU CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

áng 17/3, HĐND TP Phan Thiết (tỉnh 
Bình Thuận) khoá 11 (nhiệm kỳ 2016 - 
2021) tổ chức kỳ họp bất thường thứ 3 

để thực hiện công tác nhân sự cho UBND TP 
Phan Thiết. 

Theo đó, với 35/36 số đại biểu HĐND TP 
Phan Thiết tán thành, ông Nguyễn Hồng Hải, 
nguyên Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải tỉnh 
Bình Thuận đã được bầu giữ chức Chủ tịch 
UBND TP Phan Thiết, nhiệm kỳ 2016 – 2021, 
thay thế cho ông Nguyễn Văn Luân được phân 
công nhiệm vụ mới. 

Ông Nguyễn Hồng Hải, tân Chủ tịch UBND TP Phan 
Thiết phát biểu sau khi nhậm chức (ảnh sggp.org.vn) 

HĐND TP Phan Thiết cũng bầu ông Phan 
Đức Tuyên, Chánh Văn phòng HĐND – UBND 

TP Phan Thiết giữ chức Phó Chủ tịch UBND 
TP Phan Thiết. 

Ông Nguyễn Hồng Hải (SN 1973, quê quán 
phường Mũi Né, TP Phan Thiết), có bằng thạc 
sĩ chuyên ngành cầu đường bộ. Trước khi 
được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Phan 
Thiết, ông Hải đảm nhiệm chức vụ Giám đốc 
Sở Giao thông – Vận Tải Bình Thuận, Ủyviên 
BCH Đảng bộ Bình Thuận, đại biểu Quốc hội 
đơn vị tỉnh Bình Thuận khóa 14. 

Ngày 2/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Bình Thuận điều động ông giữ chức Phó Bí 
thư Thành ủy Phan Thiết, nhiệm kỳ 2015 – 
2020. 

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông 
Nguyễn Hồng Hải, chia sẻ: "TP Phan Thiết là 
trung tâm của tỉnh Bình Thuận. Thời gian qua, 
địa phương đã có nhiều đột phá, đời sống của 
người dân ngày càng được cải thiện. Tuy 
nhiên, thời gian gần đây, TP Phan Thiết gặp 
nhiều khó khăn trong công tác quản lý trật tự 
đô thị, tồn tại khuyết điểm trong quản lý đất 
đai, đã làm giảm sút niềm tin trong cán bộ và 
nhân dân. Đây là những khó khăn, thách thức 
mà TP Phan Thiết phải vượt qua. Đặc biệt, tập 
trung tối đa lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác 

S 

http://daidoanket.vn/chinh-tri/cong-an-binh-thuan-co-them-hai-tan-pho-giam-doc-tintuc461358
http://daidoanket.vn/chinh-tri/cong-an-binh-thuan-co-them-hai-tan-pho-giam-doc-tintuc461358
http://daidoanket.vn/chinh-tri/cong-an-binh-thuan-co-them-hai-tan-pho-giam-doc-tintuc461358
http://toquoc.vn/tam-hoan-viec-to-chuc-dam-cuoi-lien-hoan-sinh-hoat-tap-trung-dong-nguoi-tren-dia-ban-binh-thuan-22020163155726698.htm
http://toquoc.vn/doi-tuong-cam-dau-nhom-bao-ke-tron-na-o-binh-thuan-bi-bat-trong-quan-bar-82020163125810287.htm
http://toquoc.vn/bo-y-te-lam-viec-voi-tinh-binh-thuan-sau-ca-benh-thu-34-khai-bao-khong-trung-thuc-222020153172227598.htm
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http://toquoc.vn/binh-thuan-tam-dung-cac-dich-vu-karaoke-quan-bar-internet-de-phong-chong-dich-covid-19-22020143163010708.htm
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phòng chống dịch Covid-19 đạt kết quả, bảo 
vệ tốt nhất cho sức khỏe của người dân". 

Trước đó, Tỉnh ủy Bình Thuận đã cách hết 
tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ 
Ngọc Điệp, nguyên Phó bí thư Thành ủy, Chủ 
tịch UBND, Chủ tịch HĐND TP Phan Thiết, do 
bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố bị can tội 

"vi phạm các quy định trong quản lý đất đai", 
xảy ra tại TP Phan Thiết./. 

Hồng Hà // http://toquoc.vn.- 2020 
 (ngày 17 tháng 3) 

http://toquoc.vn/hoi-dong-nhan-dan-tp-
phan-thiet-hop-bat-thuong-bau-chu-tich-pho-

chu-tich-ubnd-thanh-pho-
20200317170824859.htm

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

KHỞI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN VỚI NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC 

ù không tổ chức Lễ ra quân, nhưng 
Tỉnh Đoàn Bình Thuận vẫn tổ chức 
nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng 

Thanh niên 2020 đảm bảo các nội dung đề 
ra.. 

Đ/c Lâm Hồng Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn thăm và 
tặng quà các thanh niên hoàn lương trên địa bàn 
thành phố Phan Thiết. 

Theo đó, Tỉnh đoàn đã tổ chức thăm và 
tặng quà 10 thanh niên hoàn lương tại nhà; 
tặng quà 20 thanh niên có hoàn cảnh gia 
đình khó khăn; thực hiện Mô hình “Giao lộ 
văn minh – an toàn” được thiết kế bắt mắt, 
sinh động gắn cố định tại chân cột đèn tín 
hiệu giao thông ở các giao lộ ngã ba, ngã tư 
trọng điểm trên địa bàn thành phố Phan 
Thiết; tiếp tục triển khai thực hiện công trình 
“Cột điện nở hoa” trên 05 tuyến đường của 
thành phố phan thiết; 100% các xã, phường 
trên địa bàn ra quân chỉnh trang đô thị, tổ 
chức nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Chủ 
nhật xanh 1/3/2020 của Trung ương 
Đoàn…qua đó góp sức trẻ xây dựng quê 
hương Bình Thuận ngày càng giàu đẹp, văn 
minh, nghĩa tình; tạo phong trào thi đua sôi 
nổi trên tất cả các lĩnh vực lao động sản xuất, 
học tập, rèn luyện, trong cán bộ Đoàn, Hội, 
Đội nhằm chào mừng đại hội đảng các cấp 

tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 
kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020). 

 

Các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã 
triển khai phát khẩu trang, dung dịch rửa tay 
tặng người dân; trồng cây xanh, tuyên 
truyền dịch bệnh CoVid-19, dọn dẹp vệ sinh, 
phát quang bụi rậm; cạo xóa quảng cáo trái 
phép trên các cột điện,...tiếp tục hứa hẹn sẽ 
có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa trong 
Tháng Thanh niên 2020 - Tháng của tuổi trẻ. 

 

Quỳnh Trân // http://doanthanhnien.vn .- 
2020 (ngày 2 tháng 3) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thang-
thanh-nien/binh-thuan-khoi-dong-thang-

thanh-nien-voi-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc

D 
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LỮ ĐOÀN 681, VÙNG 2 HẢI QUÂN TỌA ĐÀM 
“THANH NIÊN SẮT SON NIỀM TIN VỚI ĐẢNG” 

gày 11 tháng 3, tại Tp. Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận, Đội Hỏa lực, Lữ 
đoàn 681, Vùng 2 Hải quân tổ chức 

tọa đàm với chủ đề: “Thanh niên sắt son 
niềm tin với Đảng”. 

Quang cảnh buổi tọa đàm. 

Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí vui 
tươi, phấn khởi, đoàn kết. Các ý kiến tham 
luận tập trung làm rõ: Bối cảnh lịch sử ra đời, 
ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam; những mốc son chói lọi và bài học 

kinh nghiệm trên chặng đường hơn 90 năm 
vinh quang của Đảng; trách nhiệm của 
người cán bộ, đoàn viên trong xây dựng tổ 
chức Đoàn và đoàn tham gia xây dựng Đảng 
hiện nay. 

Buổi tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức, 
giữ vững niềm tin, xây dựng lý tưởng, niềm 
tự hào cho cán bộ, đoàn viên về  truyền 
thống cách mạng của Đảng, đất nước, dân 
tộc và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh 
phong trào xung kích của tuổi trẻ, thi đua 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, phát huy 
vai trò, sáng tạo của đoàn viên thanh niên 
trong mọi lĩnh vực. 

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

(ngày 12 tháng 3) 

https://baoquankhu7.vn/lu-doan-681-
vung-2-hai-quan-toa-dam-thanh-nien-sat-

son-niem-tin-voi-dang--1471321004-
0017081s36210gs

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

NHỮNG NGƯỜI LÍNH ÁO XANH GIỮ RỪNG 

 giờ sáng một ngày đầu tháng 3, 
những người lính kiểm lâm thuộc 
Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, 

huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) 
bắt đầu chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Mớ rau 
sống lặt vội, nồi cá trê kho thiếu gia vị được 
chuẩn bị nhanh chóng. 

Bất chợt, chiếc điện thoại của anh Trần 
Đình Tâm, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng 
Thuận Nam, vang lên. “Có cháy!”, anh Tâm 
thông báo vừa lớn vừa ngắn rồi chạy ra 
chiếc xe máy của mình. “Chắc nhà báo phải 
nhịn đói cùng anh em rồi!”, nói xong, anh 
Tâm cùng chiếc xe lao đi mất hút… 

Tai họa chực chờ 

Không khí trở nên khẩn trương hơn, anh 
em trong trạm chuẩn bị đồ bảo hộ, máy thổi 
gió… Bữa cơm trưa vẫn nằm im trong bếp. 

Vỗ vai tôi, ông Võ Hữu Phương, Phó Giám 
đốc phụ trách Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà 
Kóu, người đưa tôi lên trạm, nói: “Nhà báo 
chuẩn bị đi tác nghiệp cùng anh em chúng 
tôi!”. Mọi người đang lật đật chuẩn bị đồ 
nghề thì ông Phương có điện thoại, sau đó 
reo lên: “Không sao rồi, chỉ là đám cháy nhỏ 
bùng lên từ vị trí cháy hôm trước, đã dập 
được lửa, anh Tâm đang trên đường về”. 
Mọi người thở phào. 

Trở về sau vụ cháy hụt, anh Tâm hối anh 
em trong trạm nhanh chóng dọn cơm ăn, bởi 
thường vào giờ trưa, gió thổi rất mạnh nên 
cháy rừng thường xảy ra. Tôi chợt hiểu ra, 
thì ra bữa cơm trưa ở trạm thường chuẩn bị 
rất sớm là vì lý do này. Cầm chén cơm đã 
nguội, ông Phương chia sẻ về những hy 
sinh, mất mát và cả sự thiệt thòi của những 
cán bộ kiểm lâm đang ngày đêm căng mình 

N 
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gìn giữ những cánh rừng xanh ngút ngàn 
trên vùng núi Tà Kóu huyền thoại. Nhắc đến 
địa danh Bình Thuận, nhiều người liên 
tưởng ngay đến hình ảnh nắng và gió. Sự 
khô hạn vào loại bậc nhất cả nước nên hàng 
năm, nhất là vào mùa khô, khiến những 
cánh rừng nơi đây lúc nào cũng hừng hực. 
“Bởi vậy, chuyện anh em trong khu bảo tồn 
nhiều khi phải ôm bụng đói đi chữa cháy 
rừng. Còn chuyện nhiều người mệt lả, suýt 
bỏ mạng trong những lần đi cứu lửa, truy bắt 
lâm tặc, bị rắn độc cắn thì anh em sẽ kể cho 
nhà báo nghe”, ông Phương dẫn chuyện.  

Lực lượng bảo vệ rừng của Khu Bảo tồn thiên nhiên 
Tà Kóu đi tuần trong rừng 

Lúc này, tôi chợt nhớ câu chuyện của 
người kiểm lâm trẻ tuổi Đinh Đức Linh tâm 
sự. Vụ cháy rừng xảy ra vào buổi trưa một 
ngày đầu mùa khô năm 2009-2010, lúc đó 
Linh mới vào công tác ở đơn vị hơn một 
năm. Nghe tin rừng bị cháy, với khí thế hừng 
hực của tuổi trẻ, Linh xách máy thổi gió theo 
chân những người anh nhiều kinh nghiệm 
băng lên đỉnh Tà Kóu. Sau hơn 3 giờ, ngọn 
lửa được khống chế, mọi người bắt đầu 
xuống núi thì tai họa ập tới. Do còn thiếu kinh 
nghiệm đi rừng, Linh bị trượt chân rơi xuống 
vực. “Tôi cứ thế lăn tròn rồi rơi thẳng xuống 
vực. Chắc thần rừng ra tay cứu giúp nên 
may mắn tôi rơi xuống đống cát, người chỉ 
bị thương nhẹ. Lúc ấy, chân tay tôi run lên 
bần bật”, anh Linh nhớ lại. 

“Mọi người còn nhớ chuyện anh Tuyên đi 
tuần tra cháy rừng bị rắn cắn suýt mất mạng 
không?”, ông Phương hỏi những đồng đội 
của mình. Đó là trường hợp của anh Vũ Văn 
Tuyên, lực lượng bảo vệ rừng của khu bảo 
tồn bị rắn độc cắn vào chân, bất tỉnh trong 
rừng sâu. Nơi núi rừng heo hút, mọi người 
chỉ còn cách làm cáng võng rồi khiêng anh 
Tuyên băng rừng để chạy đua với sự sống. 

“Tuyên nằm bất động ở trạm xá mất gần một 
tháng mới dần hồi phục. Lâu lâu nhắc lại câu 
chuyện, xem như một ký ức đối với nghề giữ 
rừng, nhắc anh em cẩn trọng hơn khi làm 
nhiệm vụ ”, ông Phương chia sẻ. 

Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu được 
đánh giá là 1 trong 221 vùng sinh thái quan 
trọng trên thế giới cần được bảo tồn khẩn 
cấp. Nơi đây có diện tích khoảng gần 
12.000ha, trong đó hơn 10.000ha rừng trên 
đất thấp và núi Tà Kóu có diện tích khoảng 
1.000ha. Cùng với hệ sinh thái rừng đa dạng 
là hệ động vật khá phong phú, một số loại 
nằm trong sách đỏ Việt Nam. 

Giữ rừng không chỉ chống lửa, việc phải 
đối mặt với bọn lâm tặc liều lĩnh, ranh ma và 
sẵn sàng đổ máu để đạt được mục đích là 
chuyện mà hầu những kiểm lâm ở khu bảo 
tồn đều gặp phải. Như vụ truy bắt 3 lâm tặc 
tham gia phá rừng trong khu bảo tồn vào 
năm 2009. “Lúc bị chúng tôi vây bắt, chúng 
dùng rựa, cây lao tới hăm dọa. Khi ấy trời 
nhá nhem tối, chúng tôi bất đắc dĩ trở thành 
những lính trinh sát, quần với các đối tượng 
khá lâu mới khống chế được. Nhờ kinh 
nghiệm và sự mưu trí nên hôm ấy may mắn 
không ai bị thương. Các đối tượng này sau 
đó đã bị pháp luật xử lý”, vị Phó Giám đốc 
phụ trách Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu kể 
lại. 

Trời càng về trưa không khí càng trở nên 
gắt hơn. Không chịu được cái nóng pha phả 
vào mặt, nhiều người cởi áo đã ướt sũng mồ 
hôi. Lúc này, tôi chợt nhận thấy trên cơ thể 
của những người kiểm lâm hằn lên những 
vết sẹo, những cánh tay cháy đen vì nắng. 
Đó là những dấu vết bị bỏng, bị côn trùng 
cắn, bị cây mắt mèo bám sau những lần đi 
cứu rừng... 

Rừng là nhà 

Tôi vừa thưởng thức ngon lành món cá 
trê kho tộ cay sè vị ớt rừng, vừa hỏi các anh 
về gia đình. Không khí bữa cơm chợt chùng 
xuống, mãi sau anh Tâm mới thở dài: “Vào 
mùa mưa thì đỡ chứ những tháng mùa khô 
phải trực chiến 24/24 giờ, có khi cả nửa 
tháng mới được nhìn mặt vợ con”. Nhà anh 
Tâm cách nơi làm việc gần trăm cây số nên 
muốn chu toàn cho gia đình, bạn bè, đến xã 

https://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2020/ohpohuo/2020_03_19/s6b_dldu.jpg
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hội cũng rất khó. Với đồng lương chưa đầy 
5 triệu đồng/tháng, chỉ vừa đủ chi tiêu ở nơi 
xa nhà, chắt chiu lắm thì mỗi lần về nhà chỉ 
đủ mua cho vợ con ít quà cho đỡ tủi. Vị 
trưởng trạm này đưa tay về phía lãnh đạo 
của mình rồi giãi bày: “Nói đâu cho xa, ngay 
cả anh Phương, nhà cách khu bảo tồn vài 
cây số mà lâu rồi chưa có được cái tết trọn 
vẹn. Tết Nguyên đán vừa rồi, anh Phương 
phải trực ở cơ quan từ ngày 29 đến mùng 3 
Tết, mọi việc ở nhà đều do một tay vợ anh 
lo. Có lần chị ấy nói đùa: anh Phương đưa 
quần áo vào khu bảo tồn ở luôn đi!”. 

Muốn chia sẻ câu chuyện với những các 
bậc đàn anh của mình, kiểm lâm viên trẻ 
Cao Thanh Hưng xen vào: “Nhà báo có biết 
khu rừng nào mà một ngày xảy ra 3 vụ cháy 
không? Đó là khu rừng do trạm em quản lý. 
Các vụ cháy xảy ra hồi tháng 3-2019. Chúng 
em chữa cháy từ sáng cho đến 12 giờ khuya 
mới xong, ai nấy đều mệt lử. Mùa khô ở đây 
khốc liệt lắm, đôi mắt anh em lúc nào cũng 
căng ra để giữ rừng, cho nên đôi khi thời 
gian dành cho gia đình, cho các mối quan hệ 
đành phải hy sinh”. Hưng tốt nghiệp Đại học 
ngành Lâm nghiệp, về khu bảo tồn công tác 
đã 5 năm. Ra trường, ai chẳng mơ có một 
công việc nhẹ nhàng, lương cao, nhưng 
Hưng chỉ mong được làm nghề giữ rừng 
như bao thế hệ kiểm lâm đi trước... 

“Khu bảo tồn có 22 người, phân ra thành 
5 trạm, quản lý gần 12.000ha rừng nhưng 

chỉ có 2 người ở địa phương, anh em còn lại 
đều gốc từ miền Bắc, miền Trung xa xôi vào 
lập nghiệp nên việc lo chu toàn cho gia đình 
là điều rất khó. Mọi người về đây xem rừng 
là nhà”, ông Phương cho biết. Nhắc đến từ 
nhà, tôi nhìn ngôi nhà cấp 4, nơi anh Tâm 
cùng 2 đồng đội của mình sinh sống, làm 
việc. Cả trạm chẳng có gì đặc biệt, tài sản 
cũng không. Chỉ duy chiếc ti vi cũ kỹ, bám 
đầy mạng nhện được đặt trong góc của 
phòng khách có vẻ là giá trị nhất; căn phòng 
bên hông được mắc 4 chiếc võng để anh em 
nghỉ ngơi. Trạm hiện chưa có nước sạch, để 
có nước sinh hoạt, tắm rửa, mọi người 
thường phải đi xin những hộ dân sống gần 
đó. Không chỉ ở trạm này, các trạm bảo vệ 
rừng còn lại cũng khó khăn trăm bề, có nơi 
còn chưa có điện. 

Xế chiều, gió thổi lồng lộng, tôi nhìn về tán 
rừng tươi tốt một màu xanh ngút tầm mắt và 
hiểu hơn ai hết về những người lính áo xanh 
đang miệt mài ngày đêm giữ rừng, ngăn lửa, 
chống lâm tặc, bảo vệ tài sản của nhân dân 
cho dù có phải đánh đổi nhiều thứ. 

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

 (ngày 19 tháng 3) 

https://www.sggp.org.vn/nhung-nguoi-
linh-ao-xanh-giu-rung-652001.html 

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

PHAN THIẾT CÓ TÂN CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH THÀNH PHỐ 

ân chủ tịch TP Phan Thiết cam kết 
tập trung tối đa phòng, chống dịch 
COVID-19.  

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: PN    

Sáng 17-3, HĐND TP Phan Thiết (Bình 
Thuận) đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 
3, khóa XI.   

Tại kỳ họp, ông Đặng Đình Hiếu, Phó Chủ 
tịch HĐND TP Phan Thiết, đã đọc tờ trình 
miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch đối với ông 
Nguyễn Văn Luân, Chủ tịch UBND TP Phan 
Thiết. 

Kết quả 36/36 phiếu tán thành (đạt 100%) 
miễn nhiệm chức vụ chủ tịch của ông Luân. 
Ông nguyễn Văn Luân, vẫn giữ chức vụ phó 
bí thư Thành ủy Phan Thiết nhiệm kỳ 2015-
2020. Được biết tháng 12-2018, ông Luân 
được bầu giữ chức chủ tịch UBND TP Phan 

T 

https://www.sggp.org.vn/nhung-nguoi-linh-ao-xanh-giu-rung-652001.html
https://www.sggp.org.vn/nhung-nguoi-linh-ao-xanh-giu-rung-652001.html
https://plo.vn/tags/TWnhu4VuIE5oaeG7h20=/mien-nhiem.html
https://plo.vn/tags/IE5ndXnhu4VuIFbEg24gTHXDom4=/nguyen-van-luan.html
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Thiết và giữ cương vị này chưa được hai 
năm. 

Các đại biểu bỏ phiếu. Ảnh: PN 

Kỳ họp sau đó đã trình phương án nhân 
sự, giới thiệu ông Nguyễn Hồng Hải, nguyên 
giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, hiện là 
phó bí thư Thành ủy TP Phan Thiết nhiệm 
kỳ 2015-2020, để bầu vào chức vụ chủ tịch 
UBND TP Phan Thiết nhiệm kỳ 2016-2021. 

Đồng thời, kỳ họp cũng giới thiệu ông 
Phan Đức Tuyên, Chánh Văn phòng HĐND 
và UBND TP Phan Thiết để bầu vào chức vụ 
phó chủ tịch TP nhiệm kỳ 2016-2021.  

Kết quả, 35/36 phiếu tán thành (đạt 
97,2%) bầu ông Nguyễn Hồng Hải giữ chức 
vụ chủ tịch UBND TP Phan Thiết nhiệm kỳ 
2016-2021. 34/36 phiếu tán thành (đạt 
94,4%) bầu ông Phan Đức Tuyên, Chánh 
Văn phòng UBND giữ chức vụ phó chủ tịch 
UBND TP Phan Thiết nhiệm kỳ 2016-2021. 

Phát biểu sau đó, ông Nguyễn Hồng Hải, 
Phó Bí thư Thành ủy, tân Chủ tịch UBND TP 
Phan Thiết, gửi lời cảm ơn HĐND TP Phan 
Thiết đã thay mặt cử tri tín nhiệm bầu vào 
lãnh đạo UBND TP Phan Thiết.  

Tân Chủ tịch Phan Thiết phát biểu nhận nhiệm vụ. 
Ảnh: NĐ 

“Tôi nhận thấy đây là vinh dự lớn, đồng 
thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề mà 
Đảng bộ và cử tri TP Phan Thiết giao phó.... 
Để hoàn thành trọng trách, cá nhân tôi cam 
kết cố gắng hết sức, quyết tâm thực hiện tốt 
nhất trách nhiệm được giao. Tôi sẽ cùng với 
tập thể lãnh đạo UBND TP Phan Thiết xây 
dựng mối đoàn kết, thống nhất nội bộ, tạo 
niềm tin, nâng cao chất lượng công việc. 
Đặc biệt, tập trung tối đa trong việc lãnh đạo 
chống dịch COVID-19 đạt kết quả, bảo vệ 
sức khỏe nhân dân. Đồng thời chấp hành 
nghiêm túc sự lãnh đạo của tỉnh, nghiêm túc 
lắng nghe, cầu thị, tiếp thu ý kiến của nhân 
dân, để từng bước xây dựng TP thật sự là 
thành phố văn minh, thân thiện, nghĩa tình” - 
ông Hải cam kết.  

 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 17 tháng 3) 

https://plo.vn/thoi-su/phan-thiet-co-tan-chu-
tich-pho-chu-tich-thanh-pho-897474.html 

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

QUÂN KHU TRAO QUYẾT ĐỊNH CÁN BỘ CHỈ HUY, QUẢN LÝ ĐƠN VỊ 
TRỰC THUỘC QUÂN KHU 

gày 19/3/2020, Bộ Tư lệnh Quân khu 
tổ chức Lễ trao quyết định nghỉ công 
tác, chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ theo 

cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 
cán bộ chỉ huy, quản lý đơn vị trực thuộc 
Quân khu. Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí 
thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu chủ trì 

buổi lễ. Cùng dự có Thiếu tướng Đỗ Văn 
Bảnh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, thủ 
trưởng các đơn vị có cán bộ nhận quyết định 

Đợt này, Quân khu trao quyết định nghỉ 
công tác cho 2 đồng chí (Đại tá Phan Công 
Ngôn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình 

N 

https://plo.vn/tags/IE5ndXnhu4VuIEjhu5NuZyBI4bqjaQ==/nguyen-hong-hai.html
https://plo.vn/tags/IFTDom4gQ2jhu6cgVOG7i2No/tan-chu-tich.html
https://plo.vn/tags/IFRQIFBoYW4gVGhp4bq_dA==/tp-phan-thiet.html
https://plo.vn/tags/IFRQIFBoYW4gVGhp4bq_dA==/tp-phan-thiet.html
https://plo.vn/tags/IENPVklELTE5/covid19.html
https://plo.vn/thoi-su/phan-thiet-co-tan-chu-tich-pho-chu-tich-thanh-pho-897474.html
https://plo.vn/thoi-su/phan-thiet-co-tan-chu-tich-pho-chu-tich-thanh-pho-897474.html
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Thuận và Đại tá Phạm Văn Long - Chính ủy 
Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận); bổ nhiệm Đại tá 
Nguyễn Anh Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng 
kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận nay nhận quyết định bổ nhiệm Chỉ 
huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận và 
Thượng tá Trần Hữu Nhân - Phó Tham mưu 
trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận nhận 
quyết định bổ nhiệm Phó Chỉ huy trưởng 
kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận. Thượng tá Trần Văn Phú- Phó Lữ 
đoàn trưởng Lữ đoàn 26 được nhận quyết 
định bổ nhiệm lại. 

Quang cảnh buổi lễ trao quyết định 

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Trung 
tướng Trần Hoài Trung - Chính ủy Quân khu 
ghi nhận, đánh giá cao công lao đóng góp 
của 2 đồng chí được nghỉ công tác và mong 
rằng các đồng chí tiếp tục phát huy trách 
nhiệm, quan tâm, hỗ trợ các đồng chí mới, 
giúp các đồng chí lãnh đạo, chỉ đạo LLVT 
tỉnh vững mạnh và yêu cầu các cơ quan 

Quân khu quan tâm, giải quyết đầy đủ các 
chế độ đối với 2 đồng chí. 

Trung tướng Trần Hoài Trung- Chính ủy Quân khu 
phát biểu 

Riêng các đồng chí được nhận quyết định 
bổ nhiệm mới, đồng chí Chính ủy Quân khu 
yêu cầu các đồng chí nhanh chóng tiếp cận 
công việc trên cương vị mới, nắm chắc tình 
hình địa bàn không để địa bàn bị bất ngờ, 
xảy ra những tình huống phức tạp; chuẩn bị 
tốt văn kiện, nhân sự để tổ chức thành công 
đại hội Đảng các cấp, đảm bảo cán bộ chủ 
trì phải trúng cử với số phiếu cao nhất; rà 
soát đội ngũ cán bộ, nghiên cứu đề xuất điều 
chỉnh theo thẩm quyền. 

Bá Phúc // https://baoquankhu7.vn.- 
2020 (ngày 19 tháng 3) 

https://baoquankhu7.vn/quan-khu-trao-
quyet-dinh-can-bo-chi-huy-quan-ly-don-vi-

truc-thuoc-quan-khu--1908307652-
0017179s34010gs

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

TẠM HOÃN TIỆC CƯỚI, LIÊN HOAN ĐÔNG NGƯỜI 
ĐỂ PHÒNG COVID-19 

goài tạm hoãn tiệc cưới, tỉnh Bình 
Thuận cũng tạm dừng các dịch vụ 
karaoke, bar, game online, gym, 
yoga... 

Ngày 16-3, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn 
bản hỏa tốc gửi các cơ quan thuộc UBND 
tỉnh, mặt trận và các đoàn thể cùng UBND 
các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. 

Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát 
dịch COVID-19 trên diện rộng, đảm bảo an 

toàn cho người dân và du khách, UBND tỉnh 
Bình Thuận yêu cầu tạm hoãn các hoạt động 
tiệc cưới, liên hoan, sinh hoạt tập trung đông 
người trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao 
UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa 
bàn chỉ đạo chính quyền cấp xã tuyên 
truyền, vận động nhân dân tạm hoãn hoặc 
điều chỉnh thời gian tổ chức tiệc cưới, liên 
hoan… cho đến khi tình hình dịch bệnh 
được kiểm soát tốt. 

N 

https://baoquankhu7.vn/quan-khu-trao-quyet-dinh-can-bo-chi-huy-quan-ly-don-vi-truc-thuoc-quan-khu--1908307652-0017179s34010gs
https://baoquankhu7.vn/quan-khu-trao-quyet-dinh-can-bo-chi-huy-quan-ly-don-vi-truc-thuoc-quan-khu--1908307652-0017179s34010gs
https://baoquankhu7.vn/quan-khu-trao-quyet-dinh-can-bo-chi-huy-quan-ly-don-vi-truc-thuoc-quan-khu--1908307652-0017179s34010gs
https://baoquankhu7.vn/quan-khu-trao-quyet-dinh-can-bo-chi-huy-quan-ly-don-vi-truc-thuoc-quan-khu--1908307652-0017179s34010gs
https://plo.vn/tags/IELDrG5oIFRodeG6rW4=/binh-thuan.html
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Trường hợp gia đình đã ấn định thời gian 
tổ chức tiệc mà không thể điều chỉnh thì 
hướng dẫn người dân thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng 
dẫn của ngành y tế. 

UBND tỉnh Bình Thuận họp Ban chỉ đạo phòng, 
chống dịch COVID-19. 

UBND tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các 
tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác 

tuyên truyền cho hội viên, quần chúng nhân 
dân. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ 
sức khỏe cho gia đình và xã hội, hạn chế tập 
trung đông người, góp phần phòng, chống 
dịch hiệu quả. 

Trước đó, ngày 14-3, UBND tỉnh Bình 
Thuận cũng có văn bản yêu cầu tạm dừng 
các dịch vụ karaoke, bar, game online, gym, 
yoga... cho đến khi hết bệnh nhân dương 
tính với virus SARS-CoV-2. 

Đến chiều 16-3, tại Bình Thuận có chín ca 
nhiễm COVID-19 đều xuất phát từ nguồn lây 
nhiễm của bà ĐTLT (bệnh nhân thứ 34) sau 
khi bà này đi du lịch Mỹ về. Ngoài ra bệnh 
nhân này còn lây nhiễm cho hai đối tác tại 
TP.HCM sau 20 phút làm việc, tiếp xúc. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 16 tháng 3) 

https://plo.vn/dich-covid-19/tam-hoan-
tiec-cuoi-lien-hoan-dong-nguoi-de-phong-

covid19-897167.html

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

THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH THANH NIÊN Ý NGHĨA 
TRONG NGÀY SINH NHẬT ĐOÀN 

áng 26/3, tại công viên Đồi Dương, 
thành phố Phan Thiết, Tỉnh đoàn, Ủy 
ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phối 

hợp Hội Thiện nguyện Phan Thiết thực hiện 
công trình thanh niên “Chung tay vì sức khỏe 
cộng đồng” và tổ chức các hoạt động tham 
gia phòng, chống dịch Covid-19. 

Tại chương trình, thừa ủy quyền của Ban 
Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Lê Thị 
Bích Liên – Bí thư Tỉnh đoàn đã trao giải 
thưởng Lý Tự Trọng năm 2020 cho đồng chí 
Nguyễn Đức Mạnh - Phó Bí thư Đoàn 
phường Phú Thủy. Đây là giải thưởng cao 
quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh 
cán bộ đoàn các cấp có thành tích xuất sắc 
trong học tập, lao động, có nhiều cống hiến 
trong công tác Đoàn và phong trào thanh 
thiếu nhi. 

Bên cạnh đó, 15 thanh niên ưu tú có 
thành tích nổi bật trong các phong trào thi 
đua, học tập được tổ chức kết nạp đoàn, 
trao huy hiệu và phát thẻ đoàn. 

Trao huy hiệu Đoàn cho các thanh niên ưu tú được 
kết nạp đoàn viên mới 

Điểm nhấn của chương trình là công trình 
“Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” do Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN 
Việt Nam tỉnh, Hội Thiện nguyện Phan Thiết 
đã khởi công lắp đặt nhằm mục đích phục vụ 
nhu cầu thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe 
cho bà con nhân dân và đoàn viên, thanh 
thiếu nhi. 

S 
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Công trình “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” 

Phát biểu tại chương trình, anh Trần Sinh 
Toàn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy 
ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết: Với 
tinh thần xung kích, tình nguyện, thời gian 
qua, Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 
tỉnh đã phối hợp với nhiều tổ chức, câu lạc 
bộ, hội, nhóm thiện nguyện tích cực triển 
khai các hoạt động tình nguyện phòng, 
chống dịch bệnh trong tỉnh. Thường xuyên 
tuyên truyền trên mạng xã hội, áp phích, tờ 
rơi và tặng hàng chục ngàn cái khẩu trang, 
gel sát khuẩn cùng các nhu yếu phẩm cho 
lực lượng chức năng, chính quyền địa 
phương và người dân. Đồng thời, kêu gọi 

mỗi đoàn viên, thanh niên phải gương mẫu 
đi đầu, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc 
thực hiện các công trình, phần việc thanh 
niên vì cuộc sống cộng đồng. 

Để tiếp tục đồng hành cùng các cấp, các 
ngành trong tỉnh chung tay phòng, chống 
dịch Covid-19, nhân dịp này, Tỉnh đoàn, Ủy 
ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát động ủng 
hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 với tinh 
thần tự nguyện và tùy lòng hảo tâm của mỗi 
cá nhân, đoàn viên, thanh niên. 

Ngay sau chương trình, đã tiến hành phát 
1.000 khẩu trang, 500 hộp xà phòng 
Lifebouy diệt khuẩn cho nhân dân và tiếp tục 
thực hiện công trình “Cột điện nở hoa” trên 
địa bàn Thành phố Phan Thiết./. 

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

 (ngày 27 tháng 3) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thang-
thanh-nien/binh-thuan-thuc-hien-cac-cong-

trinh-thanh-nien-y-nghia-trong-ngay-sinh-
nhat-doan 

 

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

TỈNH BÌNH THUẬN THIẾT LẬP 22 KHU LƯU TRÚ CÁCH LY 

rước diễn biến phức tạp của dịch 
Covid-19, để ứng phó tốt nhất với các 
tình huống của dịch bệnh và sẵn sàng 

tiếp nhận, bảo đảm người lưu trú cách ly, 
UBND tỉnh Bình Thuận quyết định thiết lập 
thêm các khu lưu trú cách ly tại 10 huyện, thị 
xã, thành phố. 

 

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra các điểm lưu trú cách ly. 

Hiện tại Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh 
thành lập và đưa vào vận hành tiếp nhận 6 
khu vực, với khả năng tiếp nhận gần 700 
người lưu trú cách ly có tiếp xúc gần với các 
ca dương tính với Covid – 19. 

Để sẵn sàng tiếp nhận, phục vụ tốt người 
lưu trú cách ly khi dịch bệnh lây truyền 
nhanh trong cộng đồng và sẵn sàng tiếp 
nhận đồng bào ta từ các vùng dịch về nước 
theo chỉ tiêu Quân khu giao, UBND tỉnh Bình 
Thuận chỉ đạo Ban CHQS và Y tế 10 huyện, 
thị xã, thành phố khảo sát, thiết lập các khu 
lưu trú cách ly phòng chống dịch bệnh. 

Thừa ủy quyền của Trưởng Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh, Bộ 
CHQS tỉnh thành lập các đoàn khảo sát, 
kiểm tra, hướng dẫn thiết lập các khu cách 

T 
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ly của các địa phương, với 22 khu vực, trong 
đó 6 khu do Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh 
thiết lập và đi vào hoạt động, 16 khu vực với 
gần 1.200 gường của các địa phương đang 
khẩn trương đầu tư, trang bị vật chất, nơi 
ngủ, nghỉ, sinh hoạt, ăn uống và bảo đảm 
các nhu cầu thiết yếu cho người lưu trú cách 
ly. 

Kiểm tra thực tế ở các khu lưu trú, Bộ 
CHQS tỉnh hướng dẫn phân chia từng khu 
vực, thiết kế các phòng, cơ sở vật chất theo 
quy định, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các địa 
phương quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện, chậm nhất đến ngày 25/3 tất cả các 
khu vực đều đi vào vận hành, tiếp nhận, bảo 
đảm tốt người đến lưu trú cách ly. Thành lập 
Ban chỉ đạo, Ban điều hành, các tổ phục vụ 
đúng thành phần, quan tâm bảo đảm an toàn 
tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu 
vực cách ly và người phục vụ. 

Bộ CHQS tỉnh cho phép Ban CHQS các 
huyện, thị xã, thành phố và Ban CHQS các 
xã, phường, thị trấn xuất quân trang, quân 
nhu, vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu để 
phục vụ trong các khu lưu trú, cách ly; xây 

dựng các văn kiện, kế hoạch hiệp đồng, bảo 
đảm chặt chẽ, phân công rõ ràng; đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ 
LLVT và Nhân dân trên địa bàn đóng quân; 
phương châm phục vụ trong khu vực cách ly 
là chu đáo, tận tình, tỉ mỉ nhưng kiên quyết, 
bảo đảm nguyên tắc theo quy định. 

Để chủ động với phòng, chống, kiểm soát 
khi dịch lan truyền nhanh trong cộng đồng, 
Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp 
tục xây dựng, triển khai các phương án, kế 
hoạch bảo đảm phòng chống dịch ở các cấp 
độ cao hơn; tiến hành khảo sát, xây dựng 
các khu vực lưu trú, cách ly tiếp theo; quyết 
tâm không để bị động, bất ngờ và không để 
lây truyền trong các bộ, chiến sĩ LLVT. 

                                                                  
                              Duy Thỉnh // 

https://baoquankhu7.vn.- 2020  
(ngày 26 tháng 3)  

https://baoquankhu7.vn/tinh-binh-thuan-
thiet-lap-22-khu-luu-tru-cach-ly--
1773603669-0017305s34010gs 

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

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ PHƯỜNG XUÂN AN (BÌNH THUẬN) 
VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN 

rong 2 ngày 5 - 6/3, Đảng bộ phường 
Xuân An, thành phố Phan Thiết (tỉnh 
Bình Thuận) tổ chức Đại hội đại biểu 

Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 
2020-2025 với sự tham gia của 139 đại biểu 
chính thức, đại diện cho 384 đảng viên của 
toàn Đảng bộ.  

 

Đồng chí Nguyễn Thu Sơn, Bí thư Thành ủy Phan 
Thiết phát biểu. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN 

Đây là đại hội cấp cơ sở đầu tiên và cũng 
là Đại hội được Tỉnh ủy Bình Thuận lựa chọn 
tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở 
nhiệm kỳ 2020 – 2025 để chỉ đạo rút kinh 
nghiệm công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở 
trong toàn tỉnh. 

Đại hội điểm tại Đảng bộ phường Xuân 
An thí điểm chủ trương bầu trực tiếp chức 
danh Bí thư Đảng ủy phường. Đồng chí Hồ 
Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy phường Xuân An 
khóa XII, được đại hội bầu chức danh Bí thư 
Đảng ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 
số phiếu tập trung cao. Đại hội cũng đã bầu 
13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ 
phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng 
bộ phường Xuân An đặt ra mục tiêu “Xây 
dựng Đảng bộ phường vững mạnh toàn 
diện; tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả 
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quản lý nhà nước về kinh tế theo định hướng 
thương mại- dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp; 
quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải 
thiện đời sống nhân dân; đảm bảo an ninh - 
trật tự; xây dựng hệ thống chính trị vững 
mạnh; xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với bảo 
vệ môi trường; chỉnh trang đô thị; xây dựng 
phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. 

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân An lần thứ 
XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt. Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN 

Để làm được điều đó, Đại hội đã đề ra 
những giải pháp cơ bản mà Ban Chấp hành 
khóa mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đó 
là không ngừng nâng cao công tác giáo dục 
chính trị, lãnh đạo tư tưởng trong Đảng, hệ 
thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, 
xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm hàng đầu trong công tác xây dựng 
Đảng; xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy 
trong hệ thống chính trị, vận động các tầng 
lớp nhân dân huy động tối đa mọi nguồn lực 
để phát triển kinh tế, đi đôi với việc đảm bảo 
an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại 
địa phương… 

Một góc khu dân cư mới xây dựng phát triển tại 
phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. Ảnh: 
Nguyễn Thanh/TTXVN 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn 
Thu Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Bí thư Thành ủy Phan Thiết, nhấn mạnh: 
Phường Xuân An là cửa ngõ, giữ một vị trí 
rất quan trọng trong sự phát triển chung của 
thành phố Phan Thiết. Do đó, yêu cầu đặt ra 
cho Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ tới là 
rất lớn và rất nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ 
phường nói riêng và nhân dân toàn phường 
nói chung phải có quyết tâm cao, triển khai 
các giải pháp thật cụ thể, phù hợp để đạt kết 
quả cao nhất theo Nghị quyết do Đại hội đề 
ra. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 2020 
(ngày 6 tháng 3) 

https://baotintuc.vn/xa-hoi/xay-dung-
dang-bo-phuong-xuan-an-binh-thuan-vung-
manh-toan-dien-20200306180842653.htm 

 

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

CAO TỐC BẮC-NAM ĐOẠN VĨNH HẢO- PHAN THIẾT 
KHÔNG CÓ NHÀ ĐẦU TƯ 

hông có bất kỳ nhà đầu tư vượt qua 
bước sơ tuyển tại dự án cao tốc Bắc-
Nam nhánh đông, đoạn Vĩnh Hảo - 

Phan Thiết. 

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định về 
việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn 
nhà đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam nhánh 
đông đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết. 

Theo quyết định của Bộ GTVT, không có 
bất kỳ nhà đầu tư vượt qua bước sơ tuyển 
tại dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. 

Cụ thể, toàn bộ 3 liên danh nhà đầu tư 
trong nước nộp hồ sơ dự sơ tuyển đều 
không thỏa mãn các tiêu chí trong hồ sơ mời 
sơ tuyển, với các lý do như: Không đáp ứng 
yêu cầu về tính hợp lệ của hồ sơ dự sơ 
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tuyển hoặc không thỏa mãn tiêu chí đánh giá 
về năng lực và kinh nghiệm. 

Cao tốc Bắc-Nam nhánh đông có 11 dự án thành 
phần, trong đó có dự án Vĩnh Hảo-Phan Thiết không 
lựa chọn được nhà đầu tư 

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết là dự án 
duy nhất trong 8 dự án thành phần thuộc cao 
tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 
2020 thực hiện theo hình thức PPP không 
lựa chọn được nhà đầu tư trong bước sơ 
tuyển. 

Hiện nay, Bộ GTVT đã yêu cầu Ban 
QLDA 7 (đại diện cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền) nghiên cứu, báo cáo đề xuất 
phương án triển khai tiếp theo đối với dự án 
thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết đảm 
bảo phù hợp quy định pháp luật và các chỉ 
đạo tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 của 
Quốc hội. 

Được biết, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết 
có chiều dài 101 km, được xây dựng theo 
quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, 
tổng mức đầu tư 11.603 tỷ đồng. 

Dự án có điểm đầu tại Km134, xã Vĩnh 
Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; 
điểm cuối tại Km235, thuộc địa phận xã Hàm 
Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình 
Thuận. 

Ngân Tuyền // https://anninhthudo.vn.- 
2020 (ngày 22 tháng 3) 

https://anninhthudo.vn/oto-xe-may/cao-
toc-bacnam-doan-vinh-hao-phan-thiet-

khong-co-nha-dau-tu/847596.antd 

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

KHÔNG CÓ NHÀ ĐẦU TƯ TRÚNG SƠ TUYỂN ĐOẠN CAO TỐC 
ĐOẠN VĨNH HẢO – PHAN THIẾT 

ộ Giao thông vận tải vừa có quyết 
định phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa 
chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án 

thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo 
- Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số 
đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - 
Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Theo 
đó, cả 3 nhà đầu tư tham gia sơ tuyển Dự 
án đều bị loại.  

 

Cả 3 nhà đầu tư tham gia sơ tuyển Dự án thành phần 
đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết đều bị 
loại 

Cụ thể, Liên danh Công ty CP Đầu tư phát 
triển Duy Tân - Tổng công ty CP Xuất nhập 
khẩu và xây dựng Việt Nam - Công ty CP 
Trường Long - Công ty CP Cầu đường 
NewSun - Công ty CP Xây dựng công trình 
Sông Hồng bị loại vì không đáp ứng yêu cầu 
về tính hợp lệ của hồ sơ dự sơ tuyển. Liên 
danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao 
thông 6 (CTCP) -Công ty TNHH Thương mại 
và Sản xuất Quản Trung - Công ty TNHH 
Thương mại và Phát triển hạ tầng Châu Âu 
- Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng 
Hoàng Gia bị loại vì không đáp ứng tiêu chí 
đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. Còn 
Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng 194 
- Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng 
620 - Công ty CP Đầu tư Horizon - Công ty 
CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO - 
Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung 
Nam cũng bị loại vì không đáp ứng tiêu chí 
đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. 

B 

https://anninhthudo.vn/oto-xe-may/cao-toc-bacnam-doan-vinh-hao-phan-thiet-khong-co-nha-dau-tu/847596.antd
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Dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan 
Thiết là một trong 8 dự án thành phần trên 
tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông triển 
khai đầu tư theo hình thức đối tác công – tư 
(PPP) với tổng mức đầu tư dự kiến 11.603 
tỷ đồng. Dự án có chiều dài 101 km, có điểm 
đầu tại Km134, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận; điểm cuối tại 

Km235, thuộc địa phận xã Hàm Kiệm, huyện 
Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận. 

Bích Thảo // https://baodauthau.vn/.- 
2020 (ngày 26 tháng 3) 

https://baodauthau.vn/dau-tu/khong-co-
nha-dau-tu-trung-so-tuyen-doan-cao-toc-

doan-vinh-hao-phan-thiet-125021.html

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

KIẾN NGHỊ ĐẦU TƯ CÔNG VỚI DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC 
VĨNH HẢO – PHAN THIẾT 

iệc tiếp cận nguồn vốn vay thương 
mại khó khăn khiến Đoàn ĐBQH tỉnh 
Bình Thuận lo ngại Dự án đường cao 

tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Vĩnh Hảo – 
Phan Thiết sẽ bị chậm tiến độ nếu tiếp tục 
triển khai theo hình thức PPP. 

Dự án PPP cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Vĩnh 
Hảo - Phan Thiết đã không tìm được nhà đầu tư nào 
vượt qua vòng sơ tuyển. 

Theo thông tin của Baodautu.vn, Đoàn 
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận vừa có 
văn bản kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét chuyển 
đổi hình thức đầu tư của Dự án thành phần 
cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Vĩnh 
Hảo – Phan Thiết từ PPP sang đầu tư công 
nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công 
trình vào khai thác. 

Ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư 
thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu 
Quốc hội tỉnh Bình Thuận cho biết, Dự án 
thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông, 
đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết đi qua địa bàn 
tỉnh Bình Thuận có chiều dài 110 km. Mặc 
dù khối lượng GPMB rất lớn (thu hồi 775 ha 
đất, lập hồ sơ cho 1.977 hộ dân bị ảnh 

hưởng; xây dựng 4 khu tái định cư...) nhưng 
với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống 
chính trị, sự ủng hộ của người dân địa 
phương, đến nay tỉnh Bình Thuận đã hoàn 
thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư (đạt 100%); diện tích đất 
được người dân bàn giao cho địa phương 
quản lý đủ điều kiện triển khai thi công đạt 
gần 90%... 

Trong bối cảnh Dự án thành phần cao tốc 
Bắc – Nam phía Đông, đoạn Vĩnh Hảo – 
Phan Thiết không có nhà đầu tư nào vượt 
qua vòng sơ tuyển và việc tiếp cận nguồn 
vốn vay thương mại rất khó khăn, Đoàn Đại 
biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận lo ngại công 
trình sẽ bị trì hoãn, chậm tiến độ nếu tiếp tục 
đầu tư theo hình thức PPP. 

Ngoài việc không đáp ứng được kỳ vọng 
của Đảng bộ, Chính quyền và ngwoif dân địa 
phương, việc dự án chậm triển khai sẽ tạo 
dư luận không tốt khi đất canh tác bị thu hồi 
rồi bỏ hoang, rất dễ xảy ra tình trạng tái lấn 
chiếm mặt bằng. 

“Với những lý do nói trên, việc xem xét 
chuyển đổi hình thức đầu tư Dự án từ PPP 
sang đầu tư công là rất cần thiết”, lãnh đạo 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận 
khẳng định. 

Trước đó, Bộ GTVT vừa có quyết định 
phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà 
đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư 
xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc 
Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao 
tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai 
đoạn 2017-2020. 

V 
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Cụ thể, kết quả sơ tuyển tại Dự án đường 
cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết cho thấy 
không có bất kỳ nhà đầu tư nào vượt qua 
bước sơ tuyển. 

Bộ GTVT yêu cầu đơn vị được giao đại 
diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là 
PMU 7 phối hợp các cơ quan, đơn vị liên 
quan nghiên cứu, báo cáo đề xuất phương 
án triển khai tiếp theo đối với Dự án thành 
phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan 
Thiết đảm bảo phù hợp quy định pháp luật 
và các chỉ đạo tại Nghị quyết số 
52/2017/QH14 của Quốc hội về chủ trương 
đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường 
bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông 
giai đoạn 2017 - 2020, Nghị quyết số 20/NQ-
CP của Chính phủ. 

Dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan 
Thiết là một trong 8 dự án thành phần triển 
khai theo hình thức PPP có điểm đầu tại 
Km134, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận; điểm cuối tại Km235, thuộc địa 
phận xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam 
tỉnh Bình Thuận. 

Dự  án có chiều dài 101 km, được xây 
dựng theo quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 
80 km/h, tổng mức đầu tư  11.603 tỷ đồng. 
Dự  án phát hành hồ sơ mời sơ tuyển vào 
ngày 9/5/2019; đóng sơ tuyển vào ngày 
7/7/2019. 

Theo Nghị quyết số 52, Quốc hội giao 
Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội xem xét, quyết định trong trường hợp 
việc đấu thầu các dự án thành phần không 
lựa chọn được nhà đầu tư. 

Anh Minh // https://baodautu.vn/.- 2020 
(ngày 27 tháng 3) 

https://baodautu.vn/kien-nghi-dau-tu-
cong-voi-du-an-duong-cao-toc-vinh-hao--

phan-thiet-d118740.html

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

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÌNH THUẬN 

hủ tướng Chính phủ phê duyệt 
nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình 
Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) 

Mục tiêu của việc lập quy hoạch nhằm xây 
dựng Bình Thuận trở thành một trong những 
trung tâm công nghiệp năng lượng, công 
nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản hàng 
đầu của cả nước, là khu vực trọng điểm phát 
triển du lịch, dịch vụ của quốc gia và quốc tế; 
trung tâm công nghiệp hiện đại, phát triển 
mạnh kinh tế biển, đảo. Tầm nhìn đến năm 
2025, Bình Thuận trở thành tỉnh phát triển 

của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Đến 
năm 2030, Bình Thuận là tỉnh phát triển khá 
của cả nước. Đến năm 2050, Bình Thuận trở 
thành một tỉnh dịch vụ, công nghiệp công 
nghệ cao, trung tâm năng lượng sạch, năng 
lượng tái tạo, là tỉnh phát triển toàn diện của 
cả nước 

Quyết định nêu rõ, việc lập "Quy hoạch 
tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050" phải phù hợp với các 
nội dung định hướng chiến lược phát triển 
đất nước thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của 
cả nước, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy 
hoạch vùng, các quy hoạch ngành quốc gia, 
các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành và các 
quy hoạch đã được phê duyệt liên quan đến 
địa bàn tỉnh. Đồng thời đảm bảo phù hợp với 
nội lực của tỉnh và khả năng huy động các 
nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế - 
xã hội một cách đồng bộ, bền vững trên tất 
cả các lĩnh vực, các vùng của tỉnh. 

Theo đó, Quy hoạch là căn cứ khoa học 
và công cụ pháp lý quan trọng để chính 
quyền các cấp của tỉnh Bình Thuận sử dụng 

T 

https://baodautu.vn/dau-thau---dau-gia-d45/
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trong hoạch định chính sách và kiến tạo 
động lực phát triển; tổ chức không gian phát 
triển kinh tế - xã hội đảm bảo tính kết nối 
đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia với quy 
hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, khai thác tối 
đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm phát triển 
kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. 

Quy hoạch tỉnh đưa ra các định hướng, 
nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh thực hiện 
các đột phá phát triển; đồng thời loại bỏ các 
quy hoạch chồng chéo, cản trở đầu tư phát 
triển trên địa bàn; bảo đảm công khai minh 
bạch, công bằng trong huy động, tiếp cận 
cũng như phát huy tối đa các nguồn lực 
trong hoạt động đầu tư phát triển kinh tế - xã 
hội - môi trường. 

Đồng thời, là cơ sở để xây dựng và triển 
khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận, đảm bảo tính khách quan, khoa học. 

Một trong những yêu cầu về nội dung của 
quy hoạch cần phân tích, đánh giá các yếu 
tố, điều kiện và nguồn lực phát triển và dự 
báo khả năng khai thác các nguồn lực cho 
phát triển trong thời kỳ quy hoạch. Đánh giá 
thực trạng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình 
Thuận giai đoạn 2011-2020, rút ra những 
thành tựu, những hạn chế, tồn tại và nguyên 
nhân. Đánh giá sự hiệu quả, tính hợp lý về 
thực trạng tổ chức không quan phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Xác định mục tiêu, quan điểm và phương 
án phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 và cụ thể hóa cho giai đoạn 2021 
- 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. Xây dựng 
các phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã 
hội, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức không gian 
lãnh thổ cho các hoạt động kinh tế - xã hội 
của tỉnh. 

Nội dung chính của quy hoạch cần đánh 
giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, kinh tế - 
xã hội; đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế 
- xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và bối cảnh 
phát triển của tỉnh Bình Thuận. Phân tích, 
đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện 
phát triển đặc thù của tỉnh Bình Thuận về vị 
trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội, môi 
trường, tài nguyên thiên nhiên; đánh giá 
thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, thực 
trạng phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ 
thuật, hiện trạng sử dụng đất. 

Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần xác định 
quan điểm về phát triển tỉnh trong thời kỳ quy 
hoạch; xây dựng các kịch bản phát triển và 
lựa chọn phương án phát triển của tỉnh; xác 
định các nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết 
và các khâu đột phá của tỉnh trong thời kỳ 
quy hoạch; phương hướng phát triển các 
ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh. 

// https://batdongsan.petrotimes.vn.- 
2020 (ngày 14 tháng 3) 

https://batdongsan.petrotimes.vn/phe-
duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-tinh-binh-

thuan-566671.html

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

XÂY DỰNG CHUỖI SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THANH LONG 

hiều 9/3, đoàn công tác do đồng chí 
Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, 
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt 

Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc 
với UBND tỉnh Bình Thuận về việc xây dựng 
và thực hiện đề án Đầu tư phát triển chuỗi 
trồng, chế biến và xuất khẩu thanh long trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2025.  

Đề án do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 
phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận, Tập 
đoàn Lavifood xây dựng, góp phần phát triển 

bền vững chuỗi sản phẩm thanh long. Đồng 
thời, nâng cao hiệu quả kinh tế đối với hộ 
sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang 
trại, doanh nghiệp; tăng năng lực cạnh tranh 
và mở rộng thị trường tiêu thụ thanh long 
của tỉnh Bình Thuận. 

Thanh long được Bộ Nông Nghiệp và 
Phát triển nông thôn xác định là loại trái cây 
có lợi thế cạnh tranh đứng thứ nhất trong 11 
loại trái cây ở Việt Nam. Cây thanh long 
không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao, nâng 

C 
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cao thu nhập đáng kể người dân Bình Thuận 
mà còn góp phần chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng trong nông nghiệp và làm thay đổi bộ 
mặt nông thôn của tỉnh. 

 

Đoàn công tác khảo sát dây chuyền sản xuất rượu 
vang thanh long Hàm Đức. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN 

Tuy nhiên, việc sản xuất và tiêu thụ thanh 
long hiện còn bất cập. Quy mô sản xuất của 
các hợp tác xã còn nhỏ lẻ, hầu hết các hợp 
tác xã chỉ tập trung ở khâu sản xuất, chưa 
đủ tiềm lực và năng lực để thu mua và xuất 
khẩu thanh long. Hệ thống phân phối thanh 
long hiện còn nhiều bất cập, chủ yếu là tiêu 
thụ theo kênh phân phối truyền thống qua 
nhiều tầng nấc trung gian. Các sản phẩm 
chế biến từ thanh long như: nước ép thanh 
long, rượu vang thanh long, thanh long sấy 
khô... số lượng và quy mô sản xuất còn nhỏ, 
vì vậy, việc xây dựng đề án là hết sức cần 
thiết. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn 
Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã 
Việt Nam cho biết, hiện nay không ở đâu có 
vùng chuyên canh thanh long lớn như ở tỉnh 
Bình Thuận. Đây là thuận lợi khá lớn để xây 
dựng chuỗi trồng, chế biến và xuất khẩu 
thanh long. 

Tuy nhiên, để việc xây dựng và thực hiện 
đề án chặt chẽ và hiệu quả, ông Nguyễn 
Ngọc Bảo yêu cầu tỉnh Bình Thuận đẩy 
nhanh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
trong sản xuất thanh long; đồng thời, đảm 
bảo bảo cơ sở hạ tầng vùng tập trung sản 
xuất thanh long như: điện, nước, đường 
xá… Bên cạnh đó, Bình Thuận cần tập trung 
sản xuất thanh long sạch theo hướng hữu 
cơ, phải có lộ trình sản xuất theo nhu cầu đa 
dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm. 

Bình Thuận cũng nên mạnh dạn tổ chức hợp 
tác xã quy mô lớn trên vùng chuyên canh 
của đề án để tạo cầu nối thực sự hiệu quả 
giữa nông dân và thị trường tiêu thụ, 

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phan Văn 
Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết, đến 
cuối năm 2019, Bình Thuận có hơn 30.600 
ha trồng cây thanh long với sản lượng hơn 
640.000 tấn quả. Để nâng cao sức cạnh 
tranh của trái thanh long trên thị trường, 
trong những năm qua, tỉnh Bình Thuận chú 
trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất 
và đẩy mạnh triển khai quy trình sản xuất an 
toàn trên trái thanh long. 

Đến tháng 2/2020, tỉnh đã có hơn 10.300 
ha và 450 cơ sở đóng gói đạt chuẩn 
VietGAP; 7 đơn vị được cấp Giấy chứng 
nhận sản xuất thanh long an toàn theo tiêu 
chuẩn GlobalGAP với diện tích khoảng 387 
ha. Tỉnh hiện có 35 hợp tác xã và 1 Liên hiệp 
Hợp tác xã sản xuất thanh long. 

Từ năm 2018 đến nay, Bình Thuận đã có 
338 đơn vị, cơ sở thu mua, đóng gói được 
cấp mã số vùng trồng và mã số nhà đóng gói 
đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với 
sản phẩm nhập khẩu từ phía Trung Quốc. 
Trái thanh long Bình Thuận hiện được xuất 
khẩu sang 17 quốc gia như: Ấn Độ, Trung 
Quốc, Malaysia… 

Sau buổi làm việc Liên minh Hợp tác xã 
Việt Nam cùng các cơ quan liên quan sẽ 
trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành 
giải quyết khó khăn, vướng mắc về cơ chế 
chính sách nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển 
bền vững chuỗi sản phẩm thanh long. Trước 
đó, đoàn công tác đã tham quan đã khảo sát 
và làm việc tại một số hợp tác xã trồng thanh 
long trên địa bàn hai huyện Hàm Thuận Bắc 
và Hàm Thuận Nam nhằm nắm bắt những 
thuận lợi, khó khăn của các hợp tác xã trong 
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Hồng Hiếu // 
https://dantocmiennui.vn.- 2020  

(ngày 9 tháng 3) 

https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/xay-
dung-chuoi-san-xuat-che-bien-va-xuat-

khau-thanh-long/285209.html
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

BĐBP BÌNH THUẬN HỖ TRỢ 5 TẤN GẠO CHO CÁC GIA ĐÌNH 
KHÓ KHĂN TRÊN KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN 

hằm chia sẻ khó khăn cùng người 
dân trên khu vực biên giới biển do 
dịch Covid-19 gây ra, ngày 19 - 20/3 

đồn Biên phòng Mũi Né và Thanh Hải (Bộ 
Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận) cùng Vựa 
cá Tuyết Trâm, Cảng cá Phan Thiết tặng 5 
tấn gạo cho các gia đình khó khăn trên địa 
bàn phường Thanh Hải, Phú Hài, Hàm Tiến, 
Mũi Né và xã Tiến Thành , TP. Phan Thiết. 

Trao gạo hỗ trợ tại nhà cho người dân.  

Các đơn vị tổ chức các tổ đi đến từng khu 
phố, từng hộ gia đình để trao tận tay mỗi hộ 
gia đình 20 kg gạo. Cùng với việc hỗ trợ gạo 
cho mỗi gia đình, cán bộ bộ đội Biên phòng 
phát tờ rơi, tuyên truyền về dịch Covid-19, 
hướng dẫn người dân về cách phòng chống 
dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, cách vệ 
sinh nhà cửa và bản thân hằng ngày, đặc 
biệt là việc đeo khẩu trang những nơi công 
cộng cũng như không tụ tập đông người… 

Trung Thành // 
https://baoquankhu7.vn.- 2020 

 (ngày 23 tháng 3) 

https://baoquankhu7.vn/bdbp-binh-thuan-
ho-tro-5-tan-gao-cho-cac-gia-dinh-kho-

khan-tren-khu-vuc-bien-gioi-bien--
1977269029-0017255s36210gs 

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

BÌNH THUẬN TẶNG BẰNG KHEN CHO 2 HỌC SINH 
TRẢ LẠI 30 TRIỆU ĐỒNG NHẶT ĐƯỢC 

ội đồng đội thành phố Phan Thiết 
cũng đã yêu cầu hai trường học sẽ 
biểu dương, khen thưởng cho 2 
em khi đi học trở lại. 

Công an phường Lạc Đạo thưởng nóng cho 2 học 
sinh trả lại của rơi (Ảnh CTV). 

Ngày 30/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận đã tặng bằng khen (kèm tiền 
thưởng) cho 2 em học sinh lớp 8 vì đã nhặt 
được của rơi trả người đánh mất. 

Trước đó, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam 
đã phản ánh việc em Trần Hữu Trọng, học 
sinh lớp 8A8, Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Du và em Nguyễn Đăng Khoa, học 
sinh lớp 8A7, Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Trãi, thành phố Phan Thiết nhặt 
được cái bóp trong đó có tiền (30 triệu đồng) 
và nhiều giấy tờ quan trọng. 

Không ngần ngại, hai em đã chạy ngay 
đến Công an phường Lạc Đạo để tìm cách 
trả lại cho người mất. 

Cùng ngày, công an đã bàn giao toàn bộ 
số tiền 30 triệu đồng cùng một số giấy tờ cho 
người đánh rơi. 

N 

H 
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Trước hành động đẹp ấy, Hội đồng đội 
thành phố Phan Thiết cũng đã yêu cầu hai 
trường học sẽ biểu dương, khen thưởng cho 
2 em khi đi học trở lại. 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn/.- 
2020 (ngày 31 tháng 3) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/binh-
thuan-tang-bang-khen-cho-2-hoc-sinh-tra-

lai-30-trieu-dong-nhat-duoc-post208220.gd 

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

CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THĂM, TẶNG QUÀ CÁC KHU CÁCH LY 
THUỘC TỈNH BÌNH THUẬN 

hằm chung tay góp sức cùng cộng 
đồng phòng chống dịch Covid - 19, 
các tổ chức, công ty, cá nhân đến 

thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang 
thực hiện nhiệm vụ trong khu lưu trú, cách ly 
tại Trung đoàn 812 và Trường Quân sự tỉnh 
Bình Thuận. 

Các đơn vị thăm, tặng quà Trung đoàn 812 và Trường 
Quân sự tỉnh Bình Thuận. 

Từ khi có ca 34 dương tính với Covid – 
19, Trung đoàn 812 đón và chăm sóc gần 
200 người. Trường Quân sự tỉnh Bình 
Thuận đón gần 30 người có tiếp xúc gần với 

các ca dương tính trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận về lưu trú cách ly. 

Nhằm chia sẻ, động viên và chung tay 
phòng chống dịch bệnh, những ngày qua có 
gần 30 đoàn gồm các tổ chức, công ty, cá 
nhân đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, 
chiến sĩ đang phục vụ và những người đang 
lưu trú cách ly. Riêng ở Trung đoàn 812 tiếp 
nhận 350 thùng mỳ tôm, 2,5 tấn gạo, trên 
400 thùng nước uống đóng chai, 7.000 khẩu 
trang, 200 chai nước rửa tay, 100kg cá, 
20kg thịt, 500 quả trứng và nhiều nhu yếu 
phẩm khác. 
Đây là sự chung tay, chia sẻ và động viên 
kịp thời những người ở tuyến đầu phòng 
chống dịch, góp phần cùng địa phương và 
Quân đội phòng chống dịch bệnh hiệu quả. 

                                                                  
           Duy Thỉnh // 

https://baoquankhu7.vn.- 2020  
(ngày 18 tháng 3) 

https://baoquankhu7.vn/cac-to-chuc-ca-
nhan-tham-tang-qua-cac-khu-cach-ly-

thuoc-tinh-binh-thuan-705049364-
0017171s34010gs

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

LAN TỎA TINH THẦN CHUNG TAY CHỐNG DỊCH COVID-19 
TẠI BÌNH THUẬN 

rước diễn biến phức tạp của dịch 
COVID-19, nhiều tổ chức, doanh 
nghiệp và một số gia đình trong và 

ngoài tỉnh Bình Thuận đã chủ động hỗ trợ 
tiền, vật tư y tế, lương thực cho… các đơn 
vị, lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ 
phòng, chống dịch và người dân trong khu 
vực cách ly.  

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh 
Bình Thuận phối hợp cùng Hội thiện nguyện 
Phan Thiết kêu gọi tất các hội, nhóm thiện 
nguyện trong và ngoài tỉnh cùng các nhà hảo 
tâm chung tay hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ, đội 
ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các khu 
cách ly tập trung. 
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Chuyển nhu yếu phẩm hằng ngày cho người dân khu 
vực cách ly. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN 

Theo đó, trong hai ngày (14 - 15/3), cùng 
với việc tổ chức thăm, động viên các lực 
lượng đang làm nhiệm vụ, Hội Liên hiệp 
Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận và Hội 
thiện nguyện Phan Thiết đã trao 1.500 khẩu 
trang diệt khuẩn, 800 khẩu trang vải cùng 
các loại sữa, bánh kẹo… với tổng trị giá trị 
gần 120 triệu đồng. 

Đại diện Hoàng Ngọc resort cho biết, với 
mục đích cùng chung tay chống dịch, công 
ty đã chuyển 1 tỷ đồng đến Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình 
Thuận. Đây là việc làm ý nghĩa của doanh 
nghiệp góp phần chia sẻ khó khăn, góp sức 
cùng chính quyền và nhân dân phòng, 
chống dịch COVID-19. 

Nhiều tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm đã 
trực tiếp đến thăm và tặng số lượng lớn gạo, 
thức ăn, nước uống, khẩu trang y tế, cồn… 
cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh, khu cách ly tập trung 
Trung đoàn 812, khu cách ly phường Đức 
Thắng… 

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 
tại Bình Thuận, ngày 16/3, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã có công văn về việc tạm hoãn tổ 
chức đám cưới, liên hoan, sinh hoạt tập 
trung đông người. UBND tỉnh yêu cầu các 
huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên 
truyền, giải thích, vận động nhân dân tạm 
hoãn hoặc điều chỉnh thời gian tổ chức tiệc 
cưới, liên hoan... cho đến khi tình hình dịch 
bệnh được kiểm soát tốt. Trong trường hợp 
gia đình đã ấn định thời gian tổ chức mà 
không thể điều chỉnh thì hướng dẫn người 
dân thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. 

Ngành y tế Bình Thuận đã khảo sát và 
chọn Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi 
chức năng với quy mô 100 giường bệnh là 
Cơ sở điều trị bệnh COVID-19. Công tác 
chuẩn bị hậu cần (giường bệnh, phương tiện 
giải trí, mạng wifi, nơi ăn ở cho bác sĩ, điều 
dưỡng, chống nhiễm khuẩn, xử lý rác thải…) 
đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. 

Sở Y tế cũng có công văn yêu cầu các 
Bệnh viện đa khoa khu vực, Trung tâm Y tế 
tuyến huyện cử ít nhất 1 bác sĩ và 2 điều 
dưỡng đã, đang công tác tại các khoa Nội, 
Nhi, Nhiễm để tăng cường cho Cơ sở điều 
trị bệnh COVID-19, dự kiến đi vào hoạt động 
từ ngày 18/3. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 
2020 (ngày 16 tháng 3) 

https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/lan-
toa-tinh-than-chung-tay-chong-dich-

covid19-tai-binh-thuan-
20200316170303784.htm

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

MẶT TRẬN BÌNH THUẬN PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

áng ngày 24/3/2020, tại cơ quan Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh đã tổ chức Lễ phát động toàn dân 
ủng hộ phòng, chống. dịch Covid-19 

Tại buổi Lễ, bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã 

đọc thư kêu gọi phát động toàn dân chung 
tay phòng, chống dịch Covid-19. Lời kêu gọi 
nhấn mạnh, dịch bệnh Covid-19 đang diễn 
biến phức tạp, khó lường, nhất là nước ta 
nói chung, tỉnh Bình Thuận nói riêng. Để tiếp 
tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, 
chống dịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ 
chức Lễ phát động ủng hộ phòng, chống 

S 
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https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/lan-toa-tinh-than-chung-tay-chong-dich-covid19-tai-binh-thuan-20200316170303784.htm


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 03 năm 2020                           __             -30- 
 

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

dịch Covid-19 nhằm có thêm nguồn lực để 
phòng, chữa bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, 
an toàn đời sống và chăm lo sức khoẻ của 
nhân dân. 

Chủ tịch MTTQ tỉnh Bình Thuận Bố Thị Xuân Linh đọc 
thư kêu gọi phát động. 

Ngay trong buổi sáng, toàn thể cán bộ, 
công chức và người lao động cơ quan Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ủng hộ được 4 
triệu đồng, góp phần hiện tinh thần đoàn kết 
"tương thân tương ái", tích cực tham gia ủng 
hộ phòng, chống dịch bằng những hành 
động thiết thực. 

Hưởng ứng thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận Công 
ty TNHH Xăng dầu Văn Mười (địa chỉ Quốc 
lộ 1A, thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đã đóng góp 
với số tiền 50 triệu đồng. 

Tính đến trưa ngày 24/3/2020, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tiếp 
nhận từ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 
trong và ngoài tỉnh là 1.214.500.000 đồng, 

55.000 khẩu trang y tế, 100 chai nước rửa 
tay sát khuẩn và 2.000 khẩu trang vải. 

Cán bộ, công chức cơ quan MTTQ tỉnh Bình Thuận 
hưởng ứng lễ phát động, ủng hộ phòng, chống dịch 
Covid-19. 

* Chiều 24/3, Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh (Bình 
Thuận) đã tổ chức phát động trong cán bộ, 
công chức, người lao động cơ quan phát 
huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách 
nhiệm trong việc phòng chống dịch, theo lời 
kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng 
chống dịch Covid-19”.  Số tiền cán bộ, công 
chức, người lao động cơ quanỦy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Tánh Linh tham gia ủng hộ 
là 5 triệu đồng. 

PV // http://daidoanket.vn.- 2020 
(ngày 25 tháng 3) 

http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-
dong/mat-tran-binh-thuan-phat-dong-ung-

ho-phong-chong-dich-covid-19-
tintuc462381

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

NHIỀU HOẠT ĐÔNG HỖ TRỢ LỰC LƯỢNG VÀ NGƯỜI DÂN 
KHU VỰC CÁCH LY 

rước diễn biến phức tạp của dịch bệnh 
COVID - 19 tại Bình Thuận, ĐVTN đã 
có nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời 

hỗ trợ cho lực lượng đang làm nhiệm vụ 
phòng, chống dịch bệnh và người dân khu 
vực bị cách ly. 

Tối ngày 14/3, Hội LHTN Việt Nam tỉnh 
phối hợp Hội thiện nguyện Phan Thiết đã hỗ 
trợ đợt 1 với một số nhu yếu phẩm, 800 khẩu 
trang và 150 chai gel rửa tay cho lực lượng 

chiến sĩ trực gác và nhân dân khu vực bị 
cách ly. Tổng trị giá 2 đợt trao quà tặng là 
119 triệu đồng. 

 

Ngày 15/3, tại Trung tâm kiểm soát bệnh 
tật tỉnh, đại diện Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội 
Thiện nguyện Phan Thiết đã thăm, tặng quà 
các cán bộ, y bác sỹ đang thực hiện nhiệm 
vụ cách ly phòng, chống dịch. Quà tặng bao 
gồm 480 chai sữa tắm diệt khuẩn, 1.500 

T 
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chiếc khẩu trang cùng một số loại thực phẩm 
như 20 thùng sữa, 20 hộp vitamin C và 60 
triệu đồng tiền mặt. 

Trao quà hỗ trợ lực lượng và người dân khu vực bị 
cách ly 

Sáng ngày 17/3/2020, Hội LHTN Việt 
Nam tỉnh và Hội thiện nguyện Phan Thiết đã 
tiếp tục vận động nguồn lực từ các mạnh 
thường quân và hỗ trợ 100 suất nhu yếu 
phẩm cho người dân khó khăn tại 4 phường 
Lạc Đạo, Đức Nghĩa, Hưng Long và Phú Hài 
tại thành phố Phan Thiết. Những phần quà 
gồm có gạo, nhu yếu phẩm, khẩu trang và 
nước rửa tay sát khuẩn, (tổng trị giá 26 triệu 

đồng) góp phần giúp đỡ bà con nhân dân 
trong thời gian thu nhập khó khăn do ảnh 
hưởng của dịch bệnh. 

Thông qua hoạt động này, anh Trần Sinh 
Toàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh 
cũng đã gửi lời tri ân đến các y bác sĩ, cán 
bộ y tế đã tích cực, chịu khó hoàn thành 
nhiệm vụ của mình, đồng thời động viên mọi 
người cùng chung tay vượt qua khó khăn, 
đẩy lùi dịch bệnh. 

Với tinh thần chung sức, đồng lòng - đây 
là hoạt động thiết thực, kịp thời và ý nghĩa 
thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ của Hội LHTN 
Việt Nam, Hội Thiện nguyện Phan Thiết, các 
mạnh thường quân đến các cán bộ, chiến 
sỹ, y bác sỹ và những người dân đang phải 
cách ly. 

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

 (ngày 19 tháng 3) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/phong-
chong-dich-benh-corona/binh-thuan-nhieu-

hoat-dong-ho-tro-luc-luong-va-nguoi-dan-
khu-vuc-cach-ly

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

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM TÂM LINH NỔI TIẾNG CỦA ĐẤT BÌNH THUẬN 

hùa Cổ Thạch, dinh Thầy Thím, vạn 
Thủy Tú... là những địa điểm tâm linh 
mang nhiều nét độc đáo về lịch sử, 

kiến trúc, cảnh quan mà du khách không thể 
bỏ qua khi khám phá mảnh đất Bình Thuận. 

 

1. Tọa lạc ở cạnh vùng biển Cổ Thạch, 
thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận, chùa Cổ Thạch (còn gọi chùa 
Đá Cổ, hay chùa Hang Bình Thuận) được 

khai sơn năm 1813 là một điểm hành hương 
và tham quan nổi tiếng của khu vực Nam 
Trung Bộ. 

 

Quần thể kiến trúc của chùa gồm nhiều 
am, điện, cốc liên hoàn với nhau trên khu đồi 
đá tự nhiên rộng lớn. Chính điện của chùa 
nằm trên một khu đất rộng bằng phẳng, dựa 
lưng vào các phiến đá lớn. Nhiều điện, am 

C 
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thờ được xây giữa những tảng đá to, hoặc 
trong các hang đá tự nhiên. 

 

Trong khuôn viên chùa có một đỉnh núi gọi 
là đỉnh Linh Thứu, dựa theo tên gọi một đỉnh 
núi thiêng trong điển tích Phật giáo. Từ đỉnh 
Linh Thứu có thể quan sát cảnh quan thiên 
nhiên ngoạn mục của vùng biển Cổ Thạch. 

 

Với những giá trị to lớn về lịch sử, kiến 
trúc và cảnh quan, vào năm 1993, chùa Cổ 
Thạch đã được công nhận là một Di tích - 
thắng cảnh cấp quốc gia của Việt Nam. 

 

2. Tọa lạc tại xã Tân Tiến, thị xã La 
Gi, dinh Thầy Thím là một địa điểm tâm linh 
nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận. Được xây 
dựng vào năm 1879, dinh có dạng kiến trúc 

như một ngôi đình làng với nhiều công trình 
mang phong cách thời nhà Nguyễn. 

 

Lịch sử của dinh gắn liền với những câu 
chuyện về lối sống nhân ái, đạo nghĩa của 
Thầy Thím - vị thần được thờ trong dinh. 
Thầy Thím thực chất là tên gọi kép của một 
vợ chồng đạo sĩ (chồng là Thầy, vợ là Thím) 
sống vào đầu thời Nguyễn, có nhiều công 
đức đối với địa phương. 

 

Để tỏ lòng nhớ công đức của Thầy Thím, 
nhân dân trong vùng lập dinh ở khu rừng 
Bàu Cái gần nơi hai người tạ thế, lấy ngày 
15/9 âm lịch hằng năm là ngày lễ tế. Đến đời 
Thành Thái, nhà vua ban sắc phong cho 
Thầy Thím là “Chí Đức Tiên Sinh, Chí Đức 
Nương Nương Tôn Thần”. 
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Nổi tiếng về sự linh thiêng, vào những dịp 
lễ, Tết, khách thập phương đổ về dinh Thấy 
Thím hành lễ rất đông. Đến năm 1997, dinh 
được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ 
thuật cấp quốc gia. 

 

3. Tọa lạc tại đường Ngư Ông, phường 
Đức Thắng, TP Phan Thiết, vạn Thủy Tú là 
một trong những địa điểm thờ cá Ông (cá 
voi) nổi tiếng nhất Việt Nam. Vạn được dựng 
vào năm 1762 làm nơi lưu giữ và thờ cúng 
các bộ xương cá Ông theo tín ngưỡng ở 
miền biển Nam Trung Bộ. 

 

Vạn có quy mô không lớn, nhưng cách bài 
trí bên trong có nhiều điểm được coi là độc 
đáo. Hương án chính giữa dinh thờ Nam Hải 
cự tộc Ngọc Lân tôn thần; bên trái thờ Thuỷ 
Long Thánh Phi nương nương tôn thần và 
bên phải thờ Thái Hiệu tiên sư tôn thần... 

 

Vạn có một phòng lưu trữ hàng trăm bộ 
hài cốt của các "Ông", "Bà" và "Cậu", là 
những loài cá lớn như cá voi, cá heo…, 
được coi như những hải thần phò trợ người 
đi biển. Các bộ hài cốt này được thu thập khi 
cá tấp vào bờ để "luỵ" (chết), hoặc chui vào 
lưới ngư phủ khi sắp "luỵ". 

 

Đặc biệt, vạn Thủy Tú đang lưu giữ bộ 
xương cá voi lớn nhất Việt Nam với chiều 
dài 22 mét, nặng 65 tấn. Bộ xương này có 
tuổi đời hơn 2 thế kỷ, gắn với lịch sử ra đời 
của vạn... Năm 1996, vạn Thủy Tú đã được 
xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. 

 

4. Nằm ở phường Phước Lộc, thị xã La 
Gi, tỉnh Bình Thuận, đình và vạn Phước Lộc 
đã được hình thành từ lâu đời. Công trình 
chia thành hai phần trong một nguôn viên, 
trong đó đình là nơi thờ Hoàng Thành bổn 
xứ có công khai mở đất và vạn là nơi thờ 
Thần Ông Nam hải (cá voi). 

Cũng như vạn Thủy Tú, vạn vạn Phước 
Lộc lưu giữ một lượng xương cá Ông rất lớn. 
Các bộ xương này được bảo quản bằng tủ 
kính có nhiều ngăn đặt trong vạn, bộ lớn 
nhất được đặt ở ngăn kính trên cùng, các 
ngăn dưới là nhiều bộ xương trung bình và 
nhỏ được xếp chồng lên nhau. 
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Các bộ xương này có nguồn gốc từ các 
cá Ông lụy bờ được an táng. Trải qua chiến 
tranh, đình và vạn Phước Lộc từng bị tàn 
phá nặng nề và chuyển dời vị trí nhưng 

những bộ xương cá Ông vẫn được người 
dân bảo vệ bằng mọi giá. 

 

Vào năm 2013, đình và vạn Phước Lộc 
đã được công nhận là Di tích cấp quốc gia 
của Việt Nam. 

 

Quốc Lê // https://kienthuc.net.vn/.- 
2020 (ngày 20 tháng 3) 

https://kienthuc.net.vn/kho-tri-
thuc/nhung-dia-diem-tam-linh-noi-tieng-cua-

dat-binh-thuan-1356302.html#p-1

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

SÔI NỔI NGÀY THỨ BẢY TÌNH NGUYỆN CỦA TUỔI TRẺ BÌNH THUẬN 

gày thứ Bảy tình nguyện giải quyết 
thủ tục hành chính cho nhân dân” là 
hoạt động ý nghĩa của Tuổi trẻ Bình 

Thuận nhằm góp phần phát huy tinh thần 
xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức trẻ trong hoạt động cải 
cách hành chính, góp phần xây dựng nền 
hành chính dân chủ, minh bạch. 

Tuổi trẻ Bình Thuận hỗ trợ người dân giải quyết thủ 
tục hành chính nhanh, gọn trong Ngày thứ 7 tình 
nguyện. 

“Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ 
tục hành chính cho nhân dân”, của tuổi trẻ 
Bình Thuận được phát động đồng loạt tại 
các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn khối cơ 
quan và doanh nghiệp, Đoàn Công an tỉnh. 
Với tiêu chí “Nhanh, gọn, thuận lợi”, tuổi trẻ 
Bình Thuận đã tổ chức các hoạt động thiết 
thực giải quyết thủ tục hành chính cho dân. 
Trong ngày, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải 
quyết cho người dân về các lĩnh vực: đất đai, 
xây dựng, pháp luật, đăng ký kinh doanh… 

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên đã kết 
hợp phát tờ rơi tuyên truyền về cách phòng 
chống dịch Covid-19, phổ biến cho người 
dân cách tự phòng chống dịch bệnh, đồng 
thời hướng dẫn người dân cung cấp thông 
tin sức khỏe một cách trung thực giúp công 
tác phòng chống dịch Covid-19 được chủ 
động. 

N 

https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-dia-diem-tam-linh-noi-tieng-cua-dat-binh-thuan-1356302.html#p-1
https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-dia-diem-tam-linh-noi-tieng-cua-dat-binh-thuan-1356302.html#p-1
https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-dia-diem-tam-linh-noi-tieng-cua-dat-binh-thuan-1356302.html#p-1
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Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã 
chủ động chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh 
thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến 
dịch bệnh đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, 
chia sẻ kịp thời và chính xác các thông tin về 
diễn biến của dịch bệnh, các biện pháp 
phòng chống dịch trên các trang thông tin 
của Đoàn, Hội, Đội. 

 

Ra các khu chợ phát tờ rơi tuyên truyền người dân 
phòng chống dịch Covid - 19  

Tỉnh Đoàn Bình Thuận chỉ đạo cán bộ 
Đoàn gương mẫu thực hiện khai báo y tế; 
đồng thời, thực hiện các công trình, phần 
việc thanh niên trong Tháng Thanh niên gắn 
với tuyên truyền phòng chống dịch bệnh 
Covid – 19. 

Thanh niên tình nguyện dán các tờ rơi tuyên truyền 
về phòng chống dịch  

Trên tinh thần “mỗi đoàn viên, thanh niên 
sẽ là một tuyên truyền viên trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, tuổi trẻ 
Bình Thuận tin tưởng sẽ góp phần vào sự 
thành công trong cuộc chiến chống đại dịch 
Covid – 19 cùng với nhân dân cả nước. 

 
Lưu Trinh // 

https://www.tienphong.vn.- 2020 
 (ngày 15 tháng 3) 

https://www.tienphong.vn/gioi-tre/soi-noi-
ngay-thu-bay-tinh-nguyen-cua-tuoi-tre-binh-

thuan-1621112.tpo

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

TỔ CHỨC MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI CHU ĐÁO

ăm 2020 toàn tỉnh Bình Thuận có 156 
cụ toàn 100 tuổi, 1.532 cụ tròn 90 tuổi 
và hơn 10.000 NCT tròn 70,75, 80, 

85, 95 và trên 100 tuổi được chúc thọ, mừng 
thọ. So với năm trước mức chi tặng quà 
chúc thọ, mừng thọ tăng bình quân 200 
nghìn đồng / trường hợp (bao gồm hiện vật 
và tiền mặt) do thực hiện theo Nghị quyết số 
81/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của 
HĐND tỉnh về quy định mức quà tặng chúc 
thọ, mừng thọ NCT trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm thể hiện lòng tôn kính, sự quan 
tâm, chăm sóc, phụng dưỡng NCT, công tác 

chúc thọ, mừng thọ NCT được chính quyền 
các cấp quan tâm triển khai thực hiện kịp 
thời trong dịp tết Nguyên đán hằng năm. 
Nhân dịp xuân Canh Tý 2020, chủ tịch 
UBND tỉnh ủy quyền Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội NCT 
tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
triển khai thực hiện công tác chúc thọ, mừng 
thọ NCT. Đoàn công tác của Sở và Hội đã 
đến từng nhà, thăm, tặng quà chúc thọ, 
mừng thọ cho 15 cụ tròn 100 tuổi thuộc 
thành phố Phan Thiết, các huyện Hàm 
Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và 
thị xã La Gi. 

N 

https://image.tienphong.vn/w665/Uploaded/2020/tccbzqvp/2020_03_15/tien_phong_thang_thanh_nien_2_ekfk.jpg
https://image.tienphong.vn/w665/Uploaded/2020/tccbzqvp/2020_03_15/tien_phong_thang_thanh_nien_2_ekfk.jpg
https://www.tienphong.vn/gioi-tre/soi-noi-ngay-thu-bay-tinh-nguyen-cua-tuoi-tre-binh-thuan-1621112.tpo
https://www.tienphong.vn/gioi-tre/soi-noi-ngay-thu-bay-tinh-nguyen-cua-tuoi-tre-binh-thuan-1621112.tpo
https://www.tienphong.vn/gioi-tre/soi-noi-ngay-thu-bay-tinh-nguyen-cua-tuoi-tre-binh-thuan-1621112.tpo
https://image.tienphong.vn/w665/Uploaded/2020/tccbzqvp/2020_03_15/tien_phong_thang_thanh_nien_8_esjf.jpg
https://image.tienphong.vn/w665/Uploaded/2020/tccbzqvp/2020_03_15/tien_phong_thang_thanh_nien_2_ekfk.jpg
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Đến từng nhà NCT được mừng thọ, ông 
Đào Xuân Nay, trưởng BCĐ Hội NCT tỉnh; 
Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó giám đốc Sở 
Lao đọngi – Thương bình – Xẫ hội trao thiếp 
mừng thọ của Chủ tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng cùng phần quà gồm 700.000 đồng 
tiền mặt và 5m vải lụa; ân cần thăm hỏi các 
cụ; dặn dò, khơi gợi niềm tự hào của con 
cháu về nghĩa vụ phụng dưỡng ông bà, cha 

mẹ. Đồng thời lưu ý địa phương và gia đình 
quan tâm, tạo điều kiện để NCT sống vui, 
sống khỏe, nêu gương sáng để con cháu noi 
theo. 

Đỗ Khắc Thể  
Người cao tuổi.- 2020.- Số 62  

(Ngày 26 tháng 3).- Tr. 2 

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

TÒA GIÁM MỤC PHAN THIẾT KHUYẾN KHÍCH THÁNH LỄ 
TRỰC TUYẾN 

òa Giám mục Phan Thiết khuyến 
khích thánh lễ trực tuyến qua mạng 
để ngừa COVID-19. 

Ngày 15-3, linh mục Dương 
Nguyên Kha thay mặt Văn phòng Tòa Giám 
mục Phan Thiết đã ký thông báo gửi các quý 
cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh, trong đại 
gia đình giáo phận lưu ý cử hành phụng vụ 
trong đại dịch COVID-19. 

Nhà thờ Kim Ngọc, giáo phận Phan Thiết 

Theo đó để bảo vệ an toàn sức khỏe cho 
mọi người, Tòa Giám mục đề nghị các giáo 
xứ và cộng đoàn dòng tu tại Giáo phận lưu 
ý theo dõi tình hình dịch bệnh, ý thức tự giác 
và thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên 
y tế đề phòng dịch và tránh sự lây lan trong 
cộng đồng. Đồng thời các tín hữu tiếp tục 
chú ý đến những chỉ dẫn của Hội đồng Giám 
mục từ đầu nạn dịch như chỉ rước lễ trên tay, 
không đến tham dự thánh lễ khi có triệu 
chứng sốt, ho; không bắt tay trao ban bình 
an trong thánh lễ; giới hạn hết sức có thể các 
sinh hoạt quy tụ đông người. 

Các giáo xứ trong địa bàn TP Phan Thiết 
tạm thời ngưng việc cử hành thánh lễ tập 
trung đông người tại nhà thờ cũng như các 

sinh hoạt khác như giáo lý, hội họp, học hỏi, 
chúc mừng… Có thể thánh lễ trực tuyến 
hằng ngày qua mạng truyền thông. 

Riêng các nơi khác trong tỉnh Bình Thuận, 
quý cha cần cử hành thánh lễ ngắn gọn, 
đồng thời hạn chế tối đa sinh hoạt tập trung 
đông người tại nhà thờ giáo xứ. Ngoài ra 
giáo dân khi tham dự thánh lễ cần đeo khẩu 
trang và có thể rửa tay diệt khuẩn bằng xà 
phòng. 

Đối với việc cử hành Bí tích Hòa giải: Tòa 
giải tội cần có màn che, cả linh mục giải tội 
và người xưng tội đều phải mang khẩu 
trang. “Trong tình hình dịch bệnh hiện nay tại 
Bình Thuận, việc cử hành Bí tích Hòa giải 
tập thể chưa được khuyến khích. Khi thực 
sự cần thiết sẽ có thông báo sau” - thông 
báo này cho biết. 

Riêng việc cử hành Bí tích Xức dầu bệnh 
nhân, ngoài các biện pháp phòng tránh như 
đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, quý cha 
có thể đeo găng tay y tế để tránh lây lan. 

“Mọi thành phần dân Chúa trong đại gia 
đình Giáo phận được mời gọi cầu nguyện 
đặc biệt trong mùa Chay này để đại dịch 
mau chấm dứt. Nguyện xin Chúa qua sự cầu 
bầu của Mẹ Maria, ban ơn nâng đỡ và giữ 
gìn tất cả chúng ta trong thời điểm khó khăn 
này”” - kết thúc thông báo viết. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 15 tháng 3) 

https://plo.vn/dich-covid-19/toa-giam-
muc-phan-thiet-khuyen-khich-thanh-le-truc-

tuyen-896924.html

T 

https://plo.vn/tags/VMOyYSBHacOhbSBN4bulYyBQaGFuIFRoaeG6v3Q=/toa-giam-muc-phan-thiet.html
https://plo.vn/tags/VMOyYSBHacOhbSBN4bulYyBQaGFuIFRoaeG6v3Q=/toa-giam-muc-phan-thiet.html
https://plo.vn/tags/IEdpw6FvIFBo4bqtbg==/giao-phan.html
https://plo.vn/tags/IFRow6FuaCBM4buF/thanh-le.html
https://plo.vn/tags/IELDrSBUw61jaA==/bi-tich.html
https://plo.vn/tags/IEjDsmEgR2nhuqNp/hoa-giai.html
https://plo.vn/tags/IFjhu6ljIEThuqd1/xuc-dau.html
https://plo.vn/dich-covid-19/toa-giam-muc-phan-thiet-khuyen-khich-thanh-le-truc-tuyen-896924.html
https://plo.vn/dich-covid-19/toa-giam-muc-phan-thiet-khuyen-khich-thanh-le-truc-tuyen-896924.html
https://plo.vn/dich-covid-19/toa-giam-muc-phan-thiet-khuyen-khich-thanh-le-truc-tuyen-896924.html
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TUỔI TRẺ BÌNH THUẬN ĐỒNG HÀNH VÌ CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG 

áng ngày 22/03/2020, Tỉnh đoàn, Ủy 
ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp 
cùng tổ chức các hoạt động đồng 

hành vì cuộc sống cộng đồng thăm và tặng 
các vật dụng hỗ trợ các điểm cách ly và trung 
tâm kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn 
tỉnh. 

Thăm và trao tăng các vật phẩm phòng chống dịch 
Covid 19 tại Trường Quân sự tỉnh 

 

Thăm hỏi và hỗ trợ các vật phẩm phòng chống dịch 
Covid -19 tại Chốt kiểm soát dịch Covid 19 dành cho 
người nước ngoài - Khu vực Long Sơn - Suối Nước 

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã 
đến thăm và trao tặng các vật phẩm phòng, 
chống dịch Covid -19 tại các điểm cách ly ở 
Trung đoàn 812 (Thị xã Lagi), Trường Quân 
sự tỉnh (Hàm Mỹ - Hàm Thuận Nam), Bộ Chỉ 

huy Quân sự Tỉnh, Chốt kiểm soát dịch 
Covid-19 dành cho người nước ngoài khu 
vực Phú Hài và khu vực Long Sơn – Suối 
Nước. 

Kết quả hoạt động, đã trao tặng 2000 
khẩu trang, 200 lít cồn sát khuẩn, 200 chai 
gel sát khuẩn, 100 thùng mì tôm, 100 hộp 
Vitamin C, gần 200 chai dung dịch sát 
khuẩn, xà phòng diệt khuẩn và nước uống 
chai cho các đơn vị. 

Thăm và trao tăng các vật phẩm phòng chống dịch 
Covid 19 tại Khu cách ly Trung đoàn 812 (Thị xã Lagi) 

Trong thời gian tới, Ủy ban Hội LHTN Việt 
Nam tỉnh và Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục kêu gọi 
các tổ chức tình nguyện, thiện nguyện, các 
mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh vận 
động các nguồn lực để hỗ trợ các cấp, các 
ngành và các địa phương trong tỉnh phòng, 
chống dịch Covid-19. 

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

 (ngày 25 tháng 3) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/phong-
chong-dich-benh-corona/tuoi-tre-binh-

thuan-dong-hanh-vi-cuoc-song-cong-dong

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

TUỔI TRẺ BVĐK BÌNH THUẬN LÀM KÍNH BẢO HỘ 
TẶNG Y BÁC SỸ CHỐNG DỊCH 

hỉ với chi phí vỏn vẹn 500 nghìn đồng, 
các bạn đoàn viên thanh niên Bình 
Thuận đã làm nên những chiếc kính 

bảo hộ "hợp thời" nhằm hỗ trợ công tác 
phòng, chống dịch của đội ngũ y bác sỹ 
trong bệnh viện. 

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện, anh Đỗ 
Quang Huy, Bí thư Đoàn BVĐK Bình Thuận, 
cho biết xuất phát từ việc thấy một video có 
các bác sỹ hướng dẫn làm kính bảo hộ. 
Nhận thấy lúc này bệnh viện lại đang rất cần 
dụng cụ bảo hộ để giúp nhân viên y tế an 

S 

C 
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toàn hơn khi tiếp xúc với bệnh nhân nên mới 
huy động các bạn đoàn viên cùng tham gia. 

 

Mới đây, một nhóm gồm 10 bạn đoàn viên thuộc 
Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận 
đã cùng nhau chế tạo kính bảo hộ hỗ trợ đội ngũ y tế 
trong việc điều trị, chăm sóc các bệnh nhân nhiễm 

COVID-19.  

Từ những vật dụng đơn giản như xốp, băng keo, kính, 
bạn trẻ đã tạo nên những chiếc kính bảo hộ thiết thực 
tặng các y bác sỹ. Kinh phí cho những sản phẩm này 
chỉ khoảng 500.000 đồn 

Vừa chuẩn bị nguyên liệu và tiến hành 
làm kính chỉ trong vòng một ngày, các bạn 
ĐVTN bệnh viện đã làm được hơn 120 chiếc 
kính bảo hộ. Sau đó các bạn trẻ đem tặng 

cho các y bác sỹ đang công tác trong bệnh 
viện.  

Anh Đỗ Quang Huy cho biết, thấy được 
việc làm này, một số đơn vị, cơ sở Đoàn 
khác mong muốn được hỗ trợ, hướng dẫn 
làm và tặng bệnh viện.  

 

Những sản phẩm "hot trend" này đã được các bạn trẻ 
nhanh chóng chế tạo và gửi tặng đội ngũ y tế trong 
công cuộc phòng tránh dịch bệnh (Ảnh: Đoàn Thanh 
niên BVĐK tỉnh Bình Thuận) 

Hành động thiết thực, ý nghĩa này phần 
nào tạo động lực để các cấp bộ Đoàn trong 
toàn tỉnh phát huy, nhân rộng, qua đó chung 

https://image.tienphong.vn/665x449/Uploaded/2020/xqeioxdexq/2020_03_21/89959409_2716398825256113_4049762789823086592_n_frim.jpg
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tay thực hiện nhiều mô hình, cách làm hay 
hỗ trợ cho đội ngũ y bác sỹ trực tiếp tham 
gia phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

Bạn trẻ đo thân nhiệt, khử khuẩn những người dân 
đến khám bệnh, thăm nuôi tại bệnh viện 

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình 
Thuận đang theo dõi, điều trị 9 trường hợp 
nhiễm virus SARS-CoV-2. 

 

Ngô Tùng // https://www.tienphong.vn. 
2020 (ngày 21 tháng 3) 

https://www.tienphong.vn/gioi-tre/tuoi-tre-
bvdk-binh-thuan-lam-kinh-bao-ho-tang-y-

bac-sy-chong-dich-1627220.tpo

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

BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH 
TỪ NGÀY 23-3 

goài việc xem trên sóng truyền hình 
BTV, học sinh có thể xem trực tuyến 
tại địa chỉ http://www.binhthuantv.vn. 

Ngày 17/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Bình Thuận ban hành Công văn số 
547/SGDĐT về việc tổ chức dạy học qua 
truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 trên 
toàn địa bàn tỉnh. 

Một tiết dạy học trên truyền hình (Báo Người Lao 
động). 

Sẽ tổ chức dạy 3 môn Ngữ văn, Toán học, 
Tiếng Anh trên sóng Đài Phát thanh và 
Truyền hình Bình Thuận (BTV)  

Tham gia dạy học là các giáo viên bộ môn 
cốt cán của tỉnh, có sự tư vấn sư phạm của 
đội ngũ phụ trách chuyên môn của Sở.  

Các bài học được phát trên sóng BTV 
được lựa chọn sao cho vừa đảm bảo tính 
độc lập tương đối của mạch kiến thức 
(không phụ thuộc quá nhiều vào kiến thức 
cũ), vừa dễ tiếp thu đối với hình thức dạy 
học qua truyền hình.  

Thời điểm bắt đầu phát sóng dự kiến là 
23-3-2020. Lịch phát sóng chi tiết sẽ được 
thông báo đến các đơn vị trong thời hạn sớm 
nhất.  

Để việc dạy học qua sóng BTV đạt hiệu 
quả cao, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị 
các đơn vị thực hiện những công việc:  

1. Thông báo cho cán bộ, giáo viên, học 
sinh biết để chuẩn bị tâm thế, phương tiện 
và tài liệu học tập.  

Những học sinh mà gia đình chưa có 
truyền hình có thể đến nhà bạn gần nhất để 
học chung với điều kiện thực hiện tốt các 
quy tắc vệ sinh phòng dịch.  

Ngoài việc xem trên sóng truyền hình 
BTV, học sinh có thể xem trực tuyến tại địa 
chỉ //www.binhthuantv.vn.  

2. Giáo viên các bộ môn Ngữ văn, Toán 
học, Tiếng Anh được phân công dạy lớp 9 
hoặc lớp 12 năm học 2019-2020 cần theo 

N 
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dõi các buổi phát sóng liên quan đến bộ môn 
của mình để giải đáp thắc mắc (nếu có) cho 
học sinh, giao bài tập cho học sinh (nếu cần) 
qua thư điện tử hoặc một ứng dụng khác, 
đồng thời nhận xét, đánh giá kết quả thực 
hiện nhiệm vụ đã giao cho học sinh.  

3. Khi học sinh đến trường trở lại, Sở Giáo 
dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn việc điều 
chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa 
những nội dung kiến thức đã học qua sóng 
truyền hình nhằm tiết kiệm thời gian, đảm 
bảo đúng tiến độ năm học.  

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-
19, dạy học qua truyền hình là một trong 
những giải pháp duy trì hoạt động giáo dục 
mà vẫn hạn chế được sự lây lan do tập trung 
đông người. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị 
các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện. 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2020 (ngày 19 tháng 3) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/binh-
thuan-trien-khai-day-hoc-tren-truyen-hinh-

tu-ngay-233-post207930.gd

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

CÁCH MẠNG 4.0 ĐANG HIỆN HỮU TẠI NGÔI TRƯỜNG XA NHẤT 
TỈNH BÌNH THUẬN 

rong mùa dịch bệnh Covid-19, học 
sinh Trường Ngô Quyền vẫn học tập 
đều đặn thông qua các tiết học trực 

tuyến trên nền tảng các công cụ dạy học 
hiện đại. 

Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền 
(đảo Phú Quý) là ngôi trường đầu tiên trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận được Microsoft cấp 
quyền tự tạo và quản trị hệ thống Office 365 
Education cho nội bộ trường với 10.000 tài 
khoản được cho phép. Dung lượng lưu trữ 
đám mây cho mỗi tài khoản là 1024 GB (1 
TB).  

Bên cạnh tài khoản lưu trữ đám mây dung 
lượng lớn do Microsoft cấp, tất cả giáo viên 
nhà trường còn được sở hữu 01 tài khoản 
lưu trữ đám mây không giới hạn dung lượng 
của Google. 

Chia sẻ ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên 

trường, ảnh: Lê Quang Trọng. 

Với tiền đề đó, tất cả giáo viên và học sinh 
toàn trường đang được trải nghiệm một hệ 
sinh thái phong phú, chuyên nghiệp cho 
công việc quản trị nhà trường và tổ chức 
hoạt động dạy-học. 

Cùng với sự nỗ lực của tập thể nhà 
trường, việc áp dụng công nghệ trong giảng 
dạy và quản lý từ những bước đầu khó khăn 
đã dần được cải thiện và đi vào quy củ. 

Học sinh được hướng dẫn, tổ chức học 
tập, cộng tác trên nền tảng công nghệ hiện 
đại. 

Hệ thống sổ sách nhà trường từ ngày 
thành lập đã được số hoá qua ứng dụng 
Onenote. 

Nhờ đó, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần có điện 
thoại kết nối internet, mọi thành viên đều có 
thể truy xuất dữ liệu của cá nhân mình và 
nhà trường từ những năm trước một cách 
dễ dàng. 

Các loại sổ sách nhà trường như báo 
giảng, sổ chủ nhiệm, sổ quản lý thiết bị,… 
trước kia phải thiết lập và lưu trữ thủ công, 
khó khăn trích xuất và tham khảo thì nay đã 
được số hoá để giáo viên có thể thao tác ở 
bất kỳ không gian nào. 

Hệ thống phòng học toàn trường được 
gắn tivi màn hình lớn, kết nối internet và 
camera an ninh. 

T 
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Học sinh được sử dụng điện thoại để 
tham gia học tập theo yêu cầu của giáo viên 
và được tài trợ gói dữ liệu 4G với lưu lượng 
cao, chi phí rất thấp. 

Chính những chuyển động tích cực về 
công nghệ trong dạy học nói trên, ngay trong 
khi dịch bệnh nguy hiểm Covid-19 tiếp tục 
lan rộng, nhà trường vẫn luôn chủ động 
trong các khâu liên lạc và tổ chức dạy học. 

Lớp học cùng công nghệ, ảnh: Lê Quang Trọng. 

Với ứng dụng Microsoft Team, nhà 
trường đã tổ chức hội họp, tập huấn trực 
tuyến và hiện nay đang tổ chức dạy học cho 
học sinh toàn trường. 

Không chỉ dạy học, công cụ Team còn 
tích hợp để giáo viên có thể quản lý học sinh, 
giao bài tập, chấm điểm một cách chuyên 
nghiệp và dễ dàng. 

Đội ngũ giáo viên nhà trường, ban đầu 
gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận với công 
nghệ. 

Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, 
trong nỗ lực chia sẻ và lan toả cùng nhau, 
nhiều người đã chủ động và làm chủ nhiều 
ứng dụng cho việc quản lý và dạy học hiệu 
quả. 

Hệ sinh thái của Office 365 với những 
ứng dụng như: Onedrive, Onenote, Form, 
Team, To Do, Planner,…đã giúp cho công 
việc của giáo viên trở nên nhẹ nhàng, khoa 
học. 

Cùng với các ứng dụng của Office 365 
hiện có, kết hợp với mạng xã hội như 
Facebook, Zalo và ứng dụng quản lý nhà 
trường vnEdu, mọi hoạt động của nhà 
trường đã được quản lý, duy trì một cách 
toàn diện trên nền tảng công nghệ hiện đại. 

Chia sẻ công cụ dạy học cùng các trường bạn, ảnh: 
Lê Quang Trọng. 

 

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, vừa 
chia sẻ trong nội bộ nhà trường, vừa góp 
sức lan toả trong cộng đồng, hướng tới mục 
tiêu góp sức để thay đổi nền giáo dục theo 
hướng hiện đại của Cộng đồng Giáo dục 
sáng tạo Việt Nam, 02 giáo viên của Trường 
Trung học phổ thông Ngô Quyền đã được 
công nhận là Chuyên gia Giáo dục Sáng tạo 
Microsoft (Microsoft Innovative Educator 
Expert).  

Microsoft Innovative Educator là chương 
trình đặc biệt dành riêng cho những người 
làm giáo dục sáng tạo trên toàn cầu. Trong 
năm học 2019-2020, Việt Nam có 145 
Chuyên gia Giáo dục Sáng tạo Microsoft 
(MIEE). 

Lê Quang Trọng // 
https://giaoduc.net.vn/.- 2020  

(ngày 31 tháng 3) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-
24h/cach-mang-40-dang-hien-huu-tai-ngoi-

truong-xa-nhat-tinh-binh-thuan-
post208227.gd
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HỌC SINH BÌNH THUẬN TIẾP TỤC NGHỈ HỌC 
ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI 

ơ sở đào tạo trên toàn tỉnh được 
nghỉ học từ ngày 11/3/2020 đến khi 
có thông báo mới. 

Ngày 11/3, tỉnh Bình Thuận có 
thêm 5 bệnh nhân dương tính với Covid-19 
nâng tổng số bệnh nhân dương tính của tỉnh 
lên con số 9. 

Công văn về việc cho học sinh nghỉ học phòng chống 
dịch bệnh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình 
Thuận. 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch 
bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình 
Thuận ra thông báo số 499/SGDĐT về việc 
cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch 
bệnh Covid-19. Thông báo nêu rõ: 

Trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; 
học sinh tiểu học; trung học cơ sở; trung học 
phổ thông và học viên, sinh viên các cơ sở 
giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

Trung tâm ngoại ngữ, trung tâm giáo dục 
kĩ năng sống; Cơ sở bồi dưỡng văn hóa và 
cơ sở đào tạo trên toàn tỉnh được nghỉ học 
từ ngày 11/3/2020 đến khi có thông báo mới. 

Thủ trưởng các đơn vị thông báo sớm 
nhất đến các học sinh, học viên, sinh viên và 
phụ huynh được biết; đồng thời có kế hoạch 
phân công cán bộ, giáo viên trực tại cơ quan 
24/24, báo cáo kịp thời những trường hợp 
bất thường liên quan đến dịch bệnh Covid-
19 về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2020 (ngày 13 tháng 3) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/hoc-sinh-
binh-thuan-tiep-tuc-nghi-hoc-den-khi-co-

thong-bao-moi-post207801.gd 

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

HỌC SINH LỚP 9 VÀ 12 Ở BÌNH THUẬN ĐƯỢC HỌC 
QUA TRUYỀN HÌNH 

rước diễn biến phức tạp của dịch 
Covid-19, dạy học qua truyền hình là 
một trong những giải pháp duy trì hoạt 

động giáo dục mà vẫn hạn chế được sự lây 
lan do tập trung đông người.   

Ngày 18-3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-
ĐT) tỉnh Bình Thuận cho biết, ông Phan 
Đoàn Thái, Giám đốc Sở này vừa ký văn bản 
gửi các cơ sở giáo dục và các đơn vị liên 
quan trên địa bàn thực hiện việc tổ chức cho 
học sinh lớp 9 và lớp 12 học tập qua sóng 
truyền hình. 

Học sinh lớp 9 và 12 tỉnh Bình Thuận được học qua 
sóng truyền hình. Ảnh: BTV 

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT 
về việc tăng cường dạy học qua internet, 

C 

T 
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qua truyền hình trong thời gian nghỉ học 
phòng, chống dịch Covid-19, Sở GD-ĐT 
phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh Bình Thuận (BTV) tổ chức dạy học các 
môn Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh cho học 
sinh lớp 9 và lớp 12 qua sóng của BTV. 

Tham gia dạy học trên sóng BTV là các 
giáo viên bộ môn cốt cán của tỉnh, có sự tư 
vấn sư phạm của đội ngũ phụ trách chuyên 
môn của Sở. Các bài học được phát trên 
sóng BTV được lựa chọn sao cho vừa đảm 
bảo tính độc lập tương đối của mạch kiến 
thức (không phụ thuộc quá nhiều vào kiến 

thức cũ), vừa dễ tiếp thu đối với hình thức 
dạy học qua truyền hình. Thời điểm bắt đầu 
phát sóng dự kiến là 23-3-2020.  

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, hiện địa 
phương đang ghi nhận 9 trường hợp nhiễm 
Covid-19.  

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

(ngày 18 tháng 3) 

https://www.sggp.org.vn/hoc-sinh-lop-9-
va-12-o-binh-thuan-duoc-hoc-qua-truyen-

hinh-651842.html

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

NỮ SINH BÌNH THUẬN GIÀNH HỌC BỔNG TOÀN PHẦN 
ĐH HARVARD 

ữ sinh Lê Mỹ Hiền (lớp 12 chuyên 

Anh, Trường THPT Chuyên Trần 

Hưng Đạo, Bình Thuận) vừa giành 

được học bổng toàn phần 4 năm của ĐH 

Harvard (Mỹ). 

Thư chúc mừng trúng tuyển của ĐH Harvard gửi đến 

Lê Mỹ Hiền. Ảnh: NVCC.  

Hiền cho biết em nhận được thư chúc 

mừng trúng tuyển cùng thông báo về mức 

học bổng của ĐH Harvard vào sáng 27/3. 

Đây cũng là lần đầu tiên một học sinh của 

Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo trúng 

tuyển ĐH danh giá bậc nhất thế giới. 

Nhưng đúng với tính cách khiêm tốn mà 

các thầy cô, bạn bè nhận xét, khi được hỏi, 

em không muốn chia sẻ quá nhiều về thành 

tích của mình. 

Ngoài ĐH Harvard, Hiền còn trúng tuyển 

ĐH Amherst, ĐH Duke và một số trường 

danh giá khác tại châu Âu. 

Lê Mỹ Hiền (học sinh lớp 12 chuyên Anh khóa 25 
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình 
Thuận) vừa giành học bổng toàn phần của ĐH 
Haravard. Ảnh: NVCC. 
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Cô giáo Nguyễn Kim Thư, Phó hiệu 

trưởng Trường THPT Chuyên Trần Hưng 

Đạo- người hỗ trợ, động viên Hiền trong suốt 

quá trình nộp hồ sơ học bổng thì cho biết đã 

rơi nước mắt vì hạnh phúc khi nghe học trò 

báo tin. Hơn ai hết, cô hiểu Hiền đã nỗ lực 

nhiều thế nào. 

Nữ sinh Lê Mỹ Hiền (giữa) và cô giáo Nguyễn Kim 

Thư (bìa phải). 

“Đây là tin vui nhất trong cuộc đời đi dạy 

của mình cho đến nay. Thực sự mình đã 

mừng rơi nước mắt. Vì đồng hành cùng em 

trong quá trình nộp hồ sơ học bổng nên 

mình hiểu Hiền đã nỗ lực rất nhiều. Kết quả 

ngoạn mục đến từ sự nỗ lực không mệt mỏi 

và Hiền rất xứng đáng với điều này”. 

Cô Thư cho hay khi phát hiện khả năng 

và nghị lực đặc biệt của Hiền, cô đã định 

hướng cho em thử sức từ ngày còn theo học 

lớp nguồn vào trường chuyên. Những năm 

khi cô còn là giáo viên phụ trách đội tuyển 

học sinh giỏi tiếng Anh của trường, Hiền 

cũng là thành viên nổi trội nhất. 

Nói về học trò của mình, cô Thư chia sẻ: 

“Em ấy là người rất đặc biệt ở nghị lực, kiên 

trì, quyết tâm và sự khiêm tốn quá sức 

tưởng tượng”. 

Bốn năm cô trò gắn bó với nhau, kỷ niệm 

thì thật nhiều, nhưng cô Thư đặc biệt ấn 

tượng với khả năng tự học của Hiền. 

Em hoàn toàn không đi đến trung tâm để 

luyện SAT vì ở Phan Thiết không có điều 

kiện và phần lớn là tự học từ tài liệu. 

“Biết học trò sẽ cần đến thi SAT, cách đây 

2 năm, mình đặt mua 1 bộ 6 quyển đầy đủ 

và đưa cho Hiền học. Nhưng chưa đầy 6 

tháng, khi hỏi lại thì Hiền bảo đã học đi học 

lại 2, 3 lần. Thậm chí đã lên mạng tải thêm 

một số sách ôn luyện SAT khác để học. 

Năng lực tự học, tự nghiên cứu của Hiền là 

điều làm mình ấn tượng nhất. Hiền như là 

một “máy nghiền sách” thực sự”, cô Thư kể. 

Thế nhưng, Hiền giỏi đều các môn, đặc 

biệt xuất sắc ở môn tiếng Anh. Điểm thi SAT 

của em cũng gần đạt mức tối đa 

(1560/1600), trong đó, phần thi Toán em 

giành điểm tuyệt đối. 

Hiền cũng đọc sách văn học rất nhiều. 

“Em thường hay viết blog nhận xét, đánh giá 

về sách bằng Tiếng Anh. Điều đáng chú ý là 

rất sâu sắc. Thậm chí bản thân mình vẫn hay 

nhờ Hiền tư vấn sách hay để đọc”. 

 

 

Thanh Hùng // https://vietnamnet.vn.- 

2020 (ngày 29 tháng 3) 

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/du-

hoc/nu-sinh-viet-gianh-hoc-bong-toan-

phan-dh-harvard-628969.htm
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BÁC SỸ CHỢ RẪY XUYÊN ĐÊM VỀ BÌNH THUẬN 
HỖ TRỢ 'VỤ' 3 CA MẮC COVID-19 

gay sau khi Bộ Y tế công bố về 3 ca 
bệnh mới nhiễm virut Covid – 19 tại 
Bình Thuận, đội phản ứng nhanh 

phòng chống dịch của Bệnh viện Chợ Rẫy 
đã lên đường đến Bình Thuận ngay trong 
đêm 11/3 để hỗ trợ. 

Theo đó, lúc 20g 30 ngày 11/3, nhận 
được sự chỉ đạo trực tiếp của PGS- 
TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y 
tế - Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, 
chống dịch COVID-19 và PGS- TS Lương 
Ngọc Khuê – Phó Trưởng Tiểu ban điều trị 
-  ngay trong đêm 11/3, Đội phản ứng nhanh 
Phòng chống dịch Covid-19 của Bệnh viện 
Chợ Rẫy đã tức tốc lên đường. Đội hình của 
đội bao gồm ThS- BS Võ Ngọc Anh Thơ – 
Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, TS-BS 
Phùng Mạnh Thắng, BS Nguyễn Trọng 
Phương – Phó ca thường trực khoa Cấp 
cứu. 

Các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường đến 
Bình Thuận ngay trong đêm. 

Đánh giá về sự khởi động nhanh chóng 
và triển khai nhiệm vụ sau 45 phút nhận chỉ 
đạo từ Bộ Y tế của Đội phản ứng nhanh, 
Thầy thuốc ưu tú -  BS CK2 Nguyễn Tri Thức 
– Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cho biết :“ 
Kể từ khi Chính phủ công bố dịch Covid -19 
thì Bệnh viện Chợ Rẫy được Bộ Y tế chỉ đạo 
triển khai 2 đội phản ứng nhanh và sẵn sàng 
chờ lệnh. Các thành viên trong Đội phản ứng 
nhanh luôn chuẩn bị sẵn 1 balo trong đó có 
đầy đủ các đồ dùng cá nhân, 1 số dụng cụ… 

và trong tâm thế sẵn sàng để triển khai 
nhiệm vụ ngay sau khi nhận lệnh”.   

Có mặt tại bệnh viện đa khoa Bình Thuận 
gần 1 giờ sáng ngày 12/3, các bác sĩ của 
bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành một số trao 
đổi sơ bộ như hội chẩn về tình trạng sức 
khỏe của các bệnh nhân, các quy trình kiểm 
soát nhiễm khuẩn… 

Có mặt tại bệnh viện đa khoa Bình Thuận 
gần 1 giờ sáng ngày 12/3, các bác sĩ của 
bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành một số trao 
đổi sơ bộ như hội chẩn về tình trạng sức 
khỏe của các bệnh nhân, các quy trình kiểm 
soát nhiễm khuẩn… 

Sáng nay, 12/3/2020, Đoàn và Bệnh viện đa 
khoa Bình Thuận đang tiếp tục làm việc chi 
tiết về công tác điều trị, sàng lọc bệnh, 
phòng chống nhiễm khuẩn… dựa trên các 
quy trình nghiêm ngặt của Bộ Y tế và tình 
hình thực tế tại điạ phương. Sau đó, Đoàn 
sẽ tiếp tục phối hợp cùng Bệnh viện địa 
phương theo dõi và triển khai 1 số kế hoạch 
đề ra và chỉ quay về bệnh viện Chợ Rẫy khi 
công việc tại bệnh viện đa khoa Bình Thuận 

 
Đoàn bác sĩ Chợ Rẫy và Bệnh viện đa khoa Bình 

Thuận hội chẩn sơ bộ. 

Yến Nhi // https://www.tienphong.vn.- 
2020 (ngày 12 tháng 3) 

https://www.tienphong.vn/suc-khoe/bac-
sy-cho-ray-xuyen-dem-ve-binh-thuan-ho-

tro-vu-3-ca-mac-covid19-1619515.tpo
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9 CA NHIỄM COVID-19 Ở BÌNH THUẬN ĐANG CÓ 
TIẾN TRIỂN TÍCH CỰC 

rong 9 ca nhiễm Covid-19 ở Bình 
Thuận, 8 ca sức khỏe đang có tiến 
triển tích cực, 1 ca đang sốt nhẹ. 

Chiều 14-3, ông Nguyễn Văn 
Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Bình Thuận cho biết, trong 9 bệnh nhân 
đang điều trị tại bệnh viện thì 8 bệnh nhân 
đang có chuyển biến tích cực, riêng bệnh 
nhân số 44 (12 tuổi), con của bệnh nhân thứ 
37 (nhân viên của bệnh nhân số 34) đang bị 
sốt nhẹ. 

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận khẳng định, đơn 
vị đang làm tất cả những gì có thể để hạn 
chế lây lan, khống chế dịch Covid-19. Đơn vị 
kêu gọi mọi người bình tĩnh, đoàn kết, đồng 
lòng hợp tác với ngành y tế cùng chống dịch. 

Cùng ngày, ông Võ Văn Thông, Phó Chủ 
tịch UBND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) 
cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh 
về công tác phòng, chống dịch Covid-19 
đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, đơn vị 
đã phối hợp với ngành y tế các huyện, thị 
trên địa bàn tỉnh tổ chức phun thuốc khử 
khùng trên diện rộng. 

Ngành Y tế phun thuốc khử trùng tại các khu vực có 
nguy cơ lây nhiễm Covid-19. 

Cụ thể, trong 2 ngày (từ 14 đến 15-3), 
ngành y tế tỉnh Bình Thuận sẽ phun thuốc 
khử trùng tại các tuyến phố có các trường 
hợp nghi nhiễm Covid-19 và ở những khu 
vực đông người trên địa bàn toàn TP Phan 
Thiết. 

Đến thời điểm hiện tại, ngoài 4 khu cách 
ly dành cho người nhiễm bệnh và người nghi 
nhiễm đang hoạt động thì trong ngày, UBND 

tỉnh bình Thuận đã có văn bản yêu cầu Sở 
VH-TT-DL tỉnh và các đơn vị liên quan lên kế 
hoạch sử dụng 4 cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở 
văn hóa – thể thao sẵn sàng chuẩn bị cơ sở, 
vật chất để phục vụ việc cách ly nếu các khu 
cách ly khác không đáp ứng đủ. 

Cùng ngày, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh 
Bình Thuận, ngoài 9 ca bị lây nhiễm, trong 
hai ngày 12 và 13, địa phương không ghi 
nhận thêm trường hợp lào nhiễm Covid-19.  

Hiện tại, hơn 90 trường hợp có tiếp cúc 
gần với các ca nhiễm Covid-19 đang được 
cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 812 
(thị xã La Gi) và 12 trường hợp được cách 
ly tại Bệnh viện Lao phổi tỉnh Bình Thuận. 

Người dân nhận thực phẩm tiếp tế 

Trong khi đó, sau khi UBND tỉnh Bình 
Thuận có lệnh phong tỏa, cách ly 2 khu phố 
ở phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, 29 hộ 
dân với khoảng 150 người tại đây đang đồng 
lòng, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo. 
Những hộ dân nơi đây hàng ngày đều nhận 
được sự tiếp tế lương thực, thực phẩm và 
mức hỗ trợ theo quy định từ chính quyền địa 
phương. 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình 
Thuận, trong ngày 13-3, 67/67 mẫu bệnh 
phẩm nghi nhiễm Covid-19 của Bình Thuận 
gửi đi, đã được Viện Pasteur Nha Trang trả 
lời kết quả âm tính.  

T 
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Đến ngày 14-3, đơn vị đã gửi tổng cộng 
216 mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm, một số 
bệnh phẩm đang chờ kết quả. 

Người dân ở khu vực cách ly chấp hành, đồng thuận 
để ngăn dịch lây lan 

Như tin đã đưa, chiều 10-3, Bộ Y tế đã 
công bố ca bệnh nhân thứ 34 mắc Covid-19 
tại Việt Nam. Theo kết quả xét nghiệm từ 
Viện Pasteur Nha Trang, nữ bệnh nhân tên 
D.T.L.T. (SN 1969, ngụ phường Phú Thủy, 
TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) dương tính 
với SARS-CoV-2 (Covid-19). 

Theo điều tra dịch tễ, ngày 22-2, bà T. đi 
từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) sang 

New York (Mỹ), có quá cảng tại sân bay 
Incheon, Hàn Quốc.  

Ngày 25-2, bà T. di chuyển đến 
Washington (Mỹ). 

Đến ngày 29-2, bà này bay về sân bay 
Tân Sơn Nhất, rồi về ở tại công ty chuyên 
kinh doanh vật liệu xây dựng do bà T. làm 
chủ (phường Phú Thủy, TP Phan Thiết). 

Tiếp đó, ngày 5-3, bà T. có biểu hiện sốt, 
đau họng.  

Đến sáng 9-3, bà T. nhập viện và được 
cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình 
Thuận.  

Đến ngày 11 và 12-3, tỉnh Bình Thuận liên 
tục ghi nhận thêm 8 ca nhiễm Covid-19, tất 
cả những ca nhiễm này đều có tiếp xúc với 
bệnh nhân số 34 

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

 (ngày 14 tháng 3) 

https://www.sggp.org.vn/9-ca-nhiem-
covid19-o-binh-thuan-dang-co-tien-trien-

tich-cuc-651172.html

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

7/9 CA NHIỄM COVID-19 Ở BÌNH THUẬN ĐÃ ÂM TÍNH LẦN 1, 
TRONG ĐÓ CÓ NỮ DOANH NHÂN 51 TUỔI (BN34) 

hông tin trên được lãnh đạo Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận chia 
sẻ tối 29/3, hiện sức khỏe của các 
bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt. 

Tối 29/3, trao đổi với chúng tôi, ông 
Nguyễn Văn Thành - Giám đốc BV Đa khoa 
tỉnh Bình Thuận cho biết hiện đã có 7/9 
trường hợp nhiễm Covid-19 đang điều trị tại 
đây đã có kết quả âm tính lần 1 với virus 
SARS-CoV-2. 

"Trong số 7 ca âm tính lần 1 có nữ bệnh 
nhân 34, hiện sức khỏe của các ca này ổn 
định" - ông Thành nói. 

Khu cách ly đặc biệt 
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Hiện đã có 7/9 ca nhiễm ở Bình Thuận đã âm tính lần 1. 

Theo đó, nữ BN34 là một doanh nhân ở 
TP Phan Thiết, Bình Thuận được xem là ca 
"siêu lây nhiễm" khi tính đến nay có tất cả 11 
người nhiễm bệnh liên quan đến nữ bệnh 
nhân này (Bình Thuận 8 ca, TP.HCM 3 ca). 

Trước đó, sau khi bay từ Mỹ về Tân Sơn 
Nhất ngày 2/3, đến ngày 9/3 thì nữ bệnh 

nhân 34 đến BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận 
khám, sau đó xác định dương tính với 
Covid-19. 

Tính đến nay, tỉnh Bình Thuận đã lấy mẫu 
xét nghiệm 888 trường hợp, trong đó phát 
hiện 9 ca dương tính, 835 trường hợp có liên 
quan với 9 bệnh nhân này đều cho kết quả 
âm tính. Ngoài ra, các trường hợp khác còn 
lại đang chờ kết quả xét nghiệm. 

 
Văn Tiên // http://toquoc.vn.- 2020 

 (ngày 29 tháng 3) 

http://toquoc.vn/tin-vui-7-9-ca-nhiem-
covid-19-o-binh-thuan-da-am-tinh-lan-1-

trong-do-co-nu-doanh-nhan-51-tuoi-bn34-
220202932028306.htm

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

BẢY BỆNH NHÂN NHIỄM COVID-19 Ở BÌNH THUẬN 
ÂM TÍNH LẦN HAI 

hiều 31-3, thông tin từ Bệnh viện đa 
khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, kết 
quả xét nghiệm chín bệnh nhân 

nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại Bệnh 
viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, đã có bảy 
trường hợp cho kết quả âm tính lần hai với 
SARS-CoV-2. 

 

Bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc 
Bệnh viện đa khoa Bình Thuận cho biết, 
ngày mai 1-4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình 
Thuận sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm các 
bệnh nhân đang được điều trị tại đây. Nếu 
các trường hợp này cho kết quả âm tính lần 

thứ ba, Bệnh viện sẽ báo cáo Sở Y tế, Ban 
chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho 
ý kiến và xem xét cho ra viện. Tất cả các 
trường hợp được ra viện sẽ tiếp tục phải 
thực hiện cách ly tại nhà thêm 14 ngày (kể 
từ ngày ra viện) với sự giám sát, theo dõi 
sức khỏe của cơ quan y tế. 

Liên quan đến công tác phòng chống dịch 
Covid-19, tính đến hết ngày 31-3, tỉnh Bình 
Thuận đã lấy 994 mẫu xét nghiệm, trong đó 
chín trường hợp dương tính và 914 trường 
hợp âm tính, còn lại là những trường hợp xét 
nghiệm lại, 43 trường hợp đang chờ kết quả 
xét nghiệm, một số trường hợp tiếp tục lấy 
mẫu xét nghiệm. 

 

Đình Châu // https://nhandan.com.vn/.- 
2020 (ngày 31 tháng 3) 

https://nhandan.com.vn/y-te/tin-
tuc/item/43865202-bay-benh-nhan-nhiem-
covid-19-o-binh-thuan-am-tinh-lan-hai.html 
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BẢO TÀNG, DI TÍCH TẠM NGỪNG ĐÓN KHÁCH 

gày 14/3, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Bình Thuận có báo cáo về 

tình hình phòng, chống dịch bệnh 

viêm phổi COVID-19 trên lĩnh vực văn hóa, 

thể thao và du lịch. 

Di tích tháp Pô Sah Inư tạm ngừng đón khách. Ảnh: 

Zing.vn 

Sở VHTTDL Bình Thuận cho biết: Theo 

báo cáo từ các cơ sở lưu trú du lịch, ngày 

13/3/2020, có khoảng 117 khách lưu trú mới 

từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Nhật, Iran, Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha. 

Trong đó, Đức: 46, Tây Ban Nha: 04, Pháp 

45, Nhật: 08, Hàn: 11, Italia: 01.  

Đến 8 giờ 41 phút, ngày 14/3/2020, trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận đang có khoảng 

8.762 lượt khách lưu trú du lịch, trong đó có 

khoảng 1.764 khách nội địa, 6.998 lượt 

khách quốc tế, trong đó khoảng 76 khách du 

lịch Trung Quốc, Hàn Quốc 43, Nhật Bản: 37 

(tăng 8), Pháp: 238 (tăng 10) , Italia: 17 

(giảm 4), Tây Ban Nha: 11 (tăng 01), Đức: 

635 (giảm 77). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục 

theo dõi, nhắc nhở các doanh nghiệp du lịch 

có đón khách Trung Quốc tích cực nâng cao 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh đặc 

biệt nắm thông tin của khách đến từ vùng có 

dịch như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, 

Iran, Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha để dễ dàng 

trong công tác kiểm soát dịch bệnh. 

Các hoạt động đã triển khai khi Bình 

Thuận có trường hợp dương tính với Covid 

– 19: Tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 

văn bản: Công văn về đề xuất sử dụng cơ 

sở lưu trú vào việc cách ly phòng chống dịch 

bệnh Covid 19 (trong đó gồm 04 cơ sở: 

Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi 

tỉnh, Nhà khách Công an tỉnh, Trung tâm 

Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, 

Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 

thành phố Hồ Chí Minh - cơ sở 2); Công văn 

tạm dừng hoạt động các dịch vụ karaoke, 

bar, hát với nhau, game online, các cơ sở 

tập gym, yoga. 

Ngoài ra, trong ngày 13/3/2020, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 03 văn 

bản: Công văn số 521/SVHTTDL-QLDL gửi 

các doanh nghiệp kinh doanh du lịch về tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid – 19; Công văn số 

520/SVHTTDL-QLTDTT giao Trung tâm 

Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh 

chuẩn bị cơ sở làm nơi cách ly dịch bệnh 

Covid 19; Công văn số 522/SVHTTDL-VP 

đề nghị Trung tâm huấn luyện thể thao quốc 

gia thành phố Hồ Chí Minh - cơ sở 2 hỗ trợ 

cơ sở làm điểm cách ly tập trung phục vụ 

phòng chống dịch bệnh do Covid - 19 gây ra. 

Tiếp tục triển khai tăng cường công tác 

tuyên truyền thông qua đăng tải 06 tin, bài, 

hình ảnh trên website và các trang mạng xã 

hội; Xe tuyên truyền lưu động của Trung tâm 

Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tiếp tục thực hiện 

tuyên truyền về dịch bệnh Covid -19 trên địa 

bàn thành phố Phan Thiết. 

Các đơn vị trong ngành tiếp tục thực hiện 

khai báo y tế từ ngày 04/3/2020 đến 

11/3/2020 đối với toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động toàn ngành 

và thường xuyên cập nhật tình hình khi có 

chuyển biến mới, trong đó lập danh sách 

riêng đối với những người thuộc F1, F2, F3, 

F4, F5 để theo dõi và phối hợp xử lý khi cần 

thiết (hiện đã có 01 trường hợp tiếp xúc gần 

thuộc F1 đã được cơ quan y tế liên hệ đưa 

đi cách ly tập trung). 

Hiện nay, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Thuận, BQL Di tích tháp Pô Sah 

N 
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Inư, Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm 

tạm ngừng đón khách tham quan; các phòng 

phục của Thư viện tỉnh tạm dừng phục vụ 

bạn đọc (Phòng Mượn, Phòng Đọc tổng 

hợp, Phòng Thiếu nhi, phòng Báo - Tạp chí); 

Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh, Trung tâm 

Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh 

tạm dừng các hoạt động dịch vụ để tập trung 

dọn vệ sinh, tiêu độc khử trùng. 

 

Lan Anh // http://toquoc.vn.- 2020 

(ngày 14 tháng 3) 

http://toquoc.vn/binh-thuan-bao-tang-di-

tich-tam-ngung-don-khach-

2020031420460789.htm

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

BÌNH THUẬN CÓ TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ COVID-19 VỚI 100 GIƯỜNG 

rung tâm điều trị COVID-19 Bình 
Thuận sẵn sàng đi vào hoạt động 
trong tuần này. 

Ngày 19-3, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã đi kiểm tra 
công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực 
để khẩn trương thành lập trung tâm điều trị 
COVID-19 Bình Thuận. 

 
Ông Nguyễn Ngọc Hai (giữa) đang kiểm tra. Ảnh: 
PHƯƠNG NAM 

Được biết UBND tỉnh Bình Thuận vừa ra 
quyết định thành lập trung tâm điều trị 
COVID-19 tại BV Y học cổ truyền và phục 
hồi chức năng tỉnh. 

Trung tâm có quy mô 100 giường bệnh, 
tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của 
bệnh viện hiện hữu, có lối đi riêng. 

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị 
đang được khẩn trương hoàn thiện. Bệnh 
viện sẽ đảm bảo suất ăn cho bệnh nhân, y 
bác sĩ và điều dưỡng. Các phương tiện giải 
trí, Internet cũng được lắp đặt. 

 
Cơ sở vật chất, nhân lực sẵn sàng đón bệnh nhân. 
Ảnh: PHƯƠNG NAM 

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa cũng đã có văn 
bản giao Sở Y tế chủ trì, làm việc với Sở Nội 
vụ thành lập thêm một bộ phận điều trị 
COVID-19 tại tỉnh. Điều động nhân sự trong 
ngành y tế là các bác sĩ đa khoa, chuyên 
khoa, các y sĩ, điều dưỡng đến điều hành và 
phục vụ công tác phòng, chống COVID–19 
trên địa bàn tỉnh. Các y bác sĩ và điều dưỡng 
sẽ nghỉ ngơi ngay trung tâm. 

Theo Sở Y tế Bình Thuận, ngay trong 
tuần này sẽ đưa trung tâm đi vào hoạt động, 
giúp giảm tải ở BV đa khoa tỉnh Bình Thuận. 

 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2020 
(ngày 19 tháng 3) 

https://plo.vn/dich-covid-19/binh-thuan-
co-trung-tam-dieu-tri-covid19-voi-100-

giuong-898035.html 
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BÌNH THUẬN PHONG TỎA 2 TUYẾN PHỐ TRUNG TÂM PHAN THIẾT 

ai tuyến phố trên đường Hoàng Văn 
Thụ và Ngô Sỹ Liên sẽ thực hiện 
cách ly, phong tỏa để ngăn chặn dịch 

Covid-19 lây lan từ 0 giờ ngày 13-3 đến 0 
giờ ngày 3-4. Trong khu vực này có 29 hộ 
dân đang sinh sống với gần 150 người.  

Ngay sau khi Bộ Y tế ngày 12-3 công bố 
Bình Thuận có thêm 5 ca bệnh mới - nâng 
tổng số ca mắc Covid-19 tại tỉnh này lên 9 
người, khuya cùng ngày, 2 tuyến đường ở 
trung tâm TP Phan Thiết đã được cách ly, 
phong tỏa để ngăn chặn dịch lây lan. Tuyến 
đường phong tỏa là nơi có nhà của bệnh 
nhân thứ 38 - người tiếp xúc gần với ít nhất 
10 trường hợp và có 1 trong số đó đã nhiễm 
bệnh.  

Sơ đồ khu vực cách ly. 

Hai tuyến đường được UBND tỉnh Bình 
Thuận cách ly, phong toả là Hoàng Văn Thụ 
- đoạn từ nhà số 38 đến 48, và Ngô Sỹ Liên 
- đoạn từ nhà số 109 đến ngã tư Hoàng Văn 
Thụ - Ngô Sỹ Liên, thuộc phường Đức 
Thắng, TP Phan Thiết. Thời gian bắt đầu 
thực hiện cách ly là từ lúc 0 giờ ngày 13-3 
đến 0 giờ ngày 3-4. 

Theo thông tin từ UBND TP Phan Thiết, 
khu vực cách ly tại 2 tuyến đường này có 29 
hộ dân đang sinh sống với  gần 150 người. 
Ngoài căn nhà của bệnh nhân thứ 38, khu 
vực cách ly còn có nhà của cha mẹ người 
này và những người tiếp xúc gần. Hai căn 
nhà này hiện đóng kín cửa. 

Ngay sau khi có quyết định của UBND 
tỉnh Bình Thuận, TP Phan Thiết đã tổ chức 
3 chốt chặn để phong toả khu vực cách ly; 
đồng thời tuyên truyền, vận động để bà con 
trong vùng an tâm. 

Đường Hoàng Văn Thụ, TP Phan Thiết đang bị phong 
toả 

Đến nay, 9 ca dương tính với virus SARS-
CoV-2 tại Bình Thuận đều xuất phát từ bệnh 
nhân thứ 34, gồm những người trong gia 
đình và nhân viên, giúp việc; cùng 2 trường 
hợp lây nhiễm từ con dâu và nhân viên của 
bệnh nhân thứ 34. 

Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2020 
(ngày 13 tháng 3) 

https://nld.com.vn/thoi-su/covid-19-binh-
thuan-phong-toa-2-tuyen-pho-trung-tam-

phan-thiet-20200313011859668.htm

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

BÌNH THUẬN HUY ĐỘNG CẢ NHÂN DÂN TÌM NGƯỜI 
TIẾP XÚC VỚI F1, F2 

áng 15/3, Đoàn công tác Bộ Y tế do 
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn 
đầu đã làm việc tại tỉnh Bình Thuận về 

công tác chống dịch Covid 19. 

Theo lãnh đạo Sở Y tế Bình Thuận, tính 
đến nay tỉnh có 9 trường hợp nhiễm Covid -
19 đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bình Thuận. Hiện sức khỏe của 
các bệnh nhân ổn định, không sốt. 

Bên cạnh đó, tính đến 14/3, tỉnh có 203 
trường hợp F1, tức những người tiếp xúc 
gần với 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19 . Hiện 
những người này đang được ngành y tế 
thực hiện cách ly tại Trung đoàn 812. Ngoài 

H 
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ra, tỉnh còn có  761 trường hợp F2 đang 
được cách ly, theo dõi tại nhà. 

Còn ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết, khi ghi 
nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19, 
địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác 
định các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 
này. Đồng thời chuẩn bị các cơ sở cách ly, 
theo dõi. 

Đoàn công tác Bộ y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường 
Sơn dẫn đầu đi kiểm tra tại bệnh viện tỉnh Bình 
Thuận. Ảnh: NT 

Tuy nhiên do bệnh nhân mắc Covid-19 
khai báo chưa đầy đủ, do đó, bên cạnh các 
tổ phản ứng nhanh của ngành y tế, tỉnh còn 
huy động nhiều lực lượng, địa phương, kể 
cả nhân dân vào cuộc để xác định những 
hợp tiếp xúc F1, F2 để thực hiện cách ly, 
theo dõi. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh 
Hùng, cho biết, về nhân lực, trước mắt 
ngành y tế đã bố trí các nhân lực từ các địa 
phương ít có ca lây nhiễm, nghi nhiễm để 
tăng cường cho các đơn vị chống dịch. Tuy 
nhiên trong trường hợp cần thiết, ngành y tế 
có thể huy động các sinh viên y tế năm 2, 
năm 3 tập huấn nhanh, trang bị công cụ hỗ 
trợ để có thể sử dụng các lực lượng này. 

Tại cuộc họp tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ 
Y tế cho phép tỉnh thành lập 1 phòng xét 
nghiệm cấp 3. Đồng thời hỗ trợ  trang thiết 
bị, kinh phí, trang phục y tế cho các y bác sỹ 
tại khu điều trị, cũng như tăng cường chuyên 
gia, nh ân lực cho tuyến cơ sở… 

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng 
định Bộ Y tế sẽ hỗ trợ hết sức để cùng Bình 
Thuận chống dịch. Các kiến nghị của tỉnh Bộ 
sẽ xem xét đáp ứng trong thời gian nhanh 
nhất. 

Đoàn công tác Bộ Y tế làm tỉnh Bình Thuận về công 
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: NT 

Đối với kiến nghị của tỉnh về công nhận 
phòng xét nghiệm cấp 3, Thứ trưởng đề nghị 
tỉnh khẩn trương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gửi 
các cơ quan liên quan để thẩm định, xem xét 
và sẽ tạo điều kiện cho Bình Thuận. Đồng 
thời, Bộ Y tế sẽ rà soát lại những nguồn dự 
trữ quốc gia về trang thiết bị phòng hộ, vật 
tư y tế để hỗ trợ cho Bình Thuận khi yêu cầu. 

Thứ trưởng còn đề nghị tỉnh Bình Thuận 
tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, 
chống dịch theo quy định. Song song đó, 
ngành Y tế phải lên kế hoạch rà soát lại và 
điều phối nguồn nhân lực, trang thiết bị, vật 
tư y tế từ những nơi chưa cần để tập trung 
cho những nơi đã có bệnh… 

Cũng trong sáng nay, Thứ trưởng 
Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác đã 
thị sát thực tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Bình Thuận nơi đang điều trị cho 9 bệnh 
nhân nhiễm Covid-19 và Bệnh viện phổi 
Bình Thuận và 2 tuyến đường đang được 
cách ly trong TP Phan Thiết. 

Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng hết sức yên 
tâm bởi tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực 
hiện các giải pháp chống dịch bệnh Covid-
19 theo đúng tinh thần của Thủ tướng đó là 
“Chống dịch như chống giặc”... 

 
Vân Trang-Kim Sơ // 

https://nongnghiep.vn.- 2020 
 (ngày 15 tháng 3) 

 https://nongnghiep.vn/binh-thuan-huy-
dong-ca-nhan-dan-tim-nguoi-tiep-xuc-voi-

f1-f2-d259922.html 
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BÌNH THUẬN LẬP 2 CHỐT KIỂM SOÁT Y TẾ KHÁCH NƯỚC NGOÀI 

áng nay 21/3, tỉnh Bình Thuận đã đưa 
vào hoạt động 2 chốt kiểm soát y tế 
đối với du khách nước ngoài để phòng 

chống dịch Covid - 19. 

 

Theo đó, 2 chốt kiểm soát y tế đối với du 
khách nước ngoài của tỉnh Bình Thuận được 
thành lập gồm: Chốt thứ nhất nằm trên 
đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài 
(hướng từ Phú Hài đi Mũi Né); chốt thứ 2 đặt 
tại khu vực Long Sơn - Suối Nước (thuộc 
phường Mũi Né, TP Phan Thiết). 

Đo thân nhiệt du khách nước ngoài 

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt gồm: 
Công an tỉnh (Tổ trưởng), Sở Y tế (có bác sỹ 
chuyên môn), Sở VH-TT&DL, UBND TP 
Phan Thiết, UBND phường Phú Hài, UBND 
phường Mũi Né và thông dịch viên Tiếng 
Anh. 

 

Kiểm tra y tế đối với khách nước ngoài đến Phan 
Thiết 

Việc tỉnh thành lập chốt kiểm soát y tế 
nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân và 
du khách trước dịch bệnh Covid - 19. Trước 
đó, ngày 17/3, UBND tỉnh Bình Thuận cũng 
đã có văn bản gửi các huyện, thị xã, thành 
phố, Sở VH-TT&DL về việc tạm ngưng đón 
du khách quốc tế để phòng chống dịch bệnh 
Covid - 19.  

Tính đến trưa ngày 21/3, tỉnh Bình Thuận 
có 9 ca dương tính với Covid - 19, gồm 7 
người ở TP Phan Thiết và 2 người ở huyện 
Hàm Thuận Bắc. Hiện 9 bệnh nhân đang 
được điều trị, cách ly tại bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Bình Thuận, sức khỏe tiến triển tốt và 
không sốt. 

Lê Nam // https://www.tienphong.vn.- 
2020 (ngày 21 tháng 3) 

https://www.tienphong.vn/xa-hoi/binh-
thuan-lap-2-chot-kiem-soat-y-te-khach-

nuoc-ngoai-1627103.tpo
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BÌNH THUẬN PHUN HOÁ CHẤT KHU VỰC NHÀ BỆNH NHÂN 
MẮC COVID-19 

ến sáng 11/3, Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật Bình Thuận đã tiến hành 
xong việc phun hóa chất khu vực nhà 

bệnh nhân mắc COVID-19, nơi làm việc tại 
các tuyến đường Tuyên Quang, Nguyễn 
Thái Học, Hoàng Văn Thụ… thuộc thành 
phố Phan Thiết.  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận 
đã điều tra dịch tễ với bệnh nhân, người thân 
trong gia đình, bước đầu xác định và thực 
hiện cách ly tập trung 17 người có tiếp xúc 
gần (F1) với bệnh nhân; lên danh sách xác 
nhận những người thuộc diện F2 (tiếp xúc 
gần với người F1) để cách ly, theo dõi tại 
nhà. 

Bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Bình Thuận.  

Để đảm bảo công tác phòng chống 
COVID-19 hiệu quả, ông Nguyễn Ngọc Hai, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, 
yêu cầu Sở Y tế tập trung toàn lực để chống 
dịch, đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực 
ngành y tế để chữa trị cho bệnh nhân, cách 
ly kịp thời những ca nghi nhiễm; tiến hành 
phun thuốc khử trùng ở những nơi có người 
bệnh hoặc người nghi ngờ nhiễm bệnh đi 
đến. 

Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Y tế tổ chức 
chặt chẽ và kiên quyết đưa các trường hợp 
bệnh nghi ngờ đi cách ly; tuyên truyền 
những quy định về cách ly để người dân 
nghiêm chỉnh chấp hành, không để xảy ra 
trường hợp người phải cách ly bỏ trốn ra 
cộng đồng; rà soát vật tư y tế, khẩu trang để 
đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch và 
điều trị cho bệnh nhân. 

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, 
trong ngày 11/3, sở sẽ làm việc với các 
doanh nghiệp bán lẻ, siêu thị… để đảm bảo 
việc cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm đầy 
đủ, tránh hoang mang trong nhân dân. Hàng 
thực phẩm, nhu yếu phẩm phải đảm bảo đủ 
để cung ứng cho người dân. Siêu thị 
Co.opmart Phan Thiết đã có nguồn dự trữ 
cao gấp 3 lần so với bình thường để đáp ứng 
nhu cầu của người tiêu dùng. 

Cục Quản lý thị trường Bình Thuận cho 
biết, đơn vị này cũng sẽ kiểm tra các cơ sở 
kinh doanh hàng hóa, buôn bán khẩu trang, 
đại lý gạo... Nếu cơ sở nào được phát hiện 
có hành vi đầu cơ, tăng giá bán sẽ bị xử lý 
nghiêm. 

Trước đó, chiều 10/3, tỉnh Bình Thuận đã 
xác định bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên 
trên địa bàn. Bệnh nhân này từ Mỹ về Việt 
Nam và có phản ứng dương tính với virus 
SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang 
được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Bình Thuận. 

 

Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn.- 
2020 (ngày 11 tháng 3) 

https://baotintuc.vn/van-de-quan-
tam/binh-thuan-phun-hoa-chat-khu-vuc-

nha-benh-nhan-mac-covid19-
20200311103343721.htm
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BÌNH THUẬN SỬ DỤNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH VÀO VIỆC CÁCH LY 
CHỐNG DỊCH COVID -19 

BND tỉnh Bình Thuận vừa có Văn bản 
gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Sở Y tế; Công an tỉnh; Tỉnh đoàn 

Thanh Niên về việc sử dụng cơ sở lưu trú du 
lịch vào việc cách ly chống dịch Covid -19.  

Ảnh minh họa. Ảnh: Nguyên Vũ 

Theo đó, thực hiện Công văn số 
947/BVHTTDL-TCDL ngày 05/3/2020 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) 
về việc sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào việc 
cách ly phòng, chống dịch Covid-19, Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo chọn 
04 cơ sở làm điểm cách ly tập trung để tổ 
chức phòng, chống dịch Covid-19, gồm: 
Trung tâm Sinh hoạt Dã ngoại thanh thiếu 
nhi tỉnh; Nhà khách Công an tỉnh; Trung tâm 
Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể 
thao tỉnh; Và Trung tâm Huấn luyện thể thao 
quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2. 

Đồng thời, giao Sở VHTTDL chủ trì, phối 
hợp Sở Y tế, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh 
niên rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết 
để phục vụ việc cách ly (nếu có) theo đúng 
quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Tại Bình Thuận hiện có 09 trường hợp 
nhiễm Covid -19, đang được điều trị và cách 
ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh. 12 trường hợp 
tiếp xúc gần có kết quả xét nghiệm âm tính 
đang theo dõi tại Bệnh viện phổi. Cách ly tại 
cơ sở tập trung tỉnh (Trung đoàn BB 812): 
88 trường hợp (La gi: 01, Hàm Thuận Bắc: 
03, Phan Thiết: 84). 

Theo Báo cáo của Sở VHTTDL Bình 
Thuận: Đến 11 giờ, ngày 12/3/2020, trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận đang có khoảng 9.433 

lượt khách lưu trú du lịch, trong đó có 
khoảng 2.017 khách nội địa, 7.416 lượt 
khách quốc tế, trong đó: Trung Quốc khoảng 
561 người (khoảng 70 khách du lịch). Hàn 
Quốc 78 người (khoảng 46 khách du lịch). 
Nhật Bản: 34; Pháp: 262; Italia: 17; Tây Ban 
Nha: 8; Đức: 655. Đa số đi du lịch. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, các đối tượng 
người nước ngoài đến được giám sát, theo 
dõi sức khỏe, tình hình sức khỏe đều ổn 
định. Tuy nhiên tình hình dịch diễn biến rất 
phức tạp có khả năng xảy ra trường hợp 
mắc bệnh trên địa bàn tỉnh, do đó UBND tỉnh 
đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể 
và các địa phương trên địa bàn: Quan tâm 
phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác 
phòng, chống dịch trên địa bàn; thực hiện 
báo cáo đúng theo Công văn số 335/SYT-
NV ngày 10/2/2020 của Sở Y tế. 

Trước đó, Bộ VHTTDL có công văn đề 
nghị UBND của 25 tỉnh, thành phố, trong đó 
có Bình Thuận rà soát, lựa chọn một số cơ 
sở lưu trú du lịch phục vụ việc cách ly người 
Việt Nam và người nước ngoài từ các nước 
có dịch nhập cảnh vào Việt Nam lưu trú theo 
hình thức có trả phí. Các địa phương gửi 
danh sách các cơ sở lưu trú theo các hạng 
sao, kèm giá phòng ngủ và giá các dịch vụ 
thiết yếu (theo mức giá ưu đãi) về Bộ 
VHTTDL để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 
quốc gia phòng, chống dịch bệnh thông báo 
cho các đối tượng phải cách ly đăng ký. 

Ngoài ra, Bộ VHTTDL đề nghị UBND các 
địa phương chỉ đạo sở quản lý du lịch phối 
hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên 
quan hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch 
được lựa chọn chuẩn bị các điều kiện cần 
thiết để phục vụ khách lưu trú cách ly theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 

Lan Anh // http://toquoc.vn.- 2020 
(ngày 14 tháng 3) 

http://toquoc.vn/binh-thuan-su-dung-co-
so-luu-tru-du-lich-vao-viec-cach-ly-chong-

dich-covid-19-20200314080906421.htm

U 

http://toquoc.vn/binh-thuan-su-dung-co-so-luu-tru-du-lich-vao-viec-cach-ly-chong-dich-covid-19-20200314080906421.htm
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BÌNH THUẬN TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG CÁC DỊCH VỤ 
VUI CHƠI, GIẢI TRÍ 

gày 14-3, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
có Văn bản 916/UBND-KGVXNV yêu 
cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố chỉ đạo tạm dừng tất cả hoạt động 
của các dịch vụ: karaoke, quán bar, hát với 
nhau, internet, game online; các cơ sở tập 
gym, yoga tại địa phương mình, từ nay cho 
đến khi tỉnh Bình Thuận không còn trường 
hợp dương tính với Covid-19. 

Cán bộ, nhân viên phường Đức Thắng phân phát 
thực phẩm cho một hộ gia đình trong khu vực cách ly. 

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn 
giải thích, động viên, yêu cầu chủ các cơ sở 
kinh doanh dịch vụ trên chấp hành việc tạm 
dừng hoạt động, cùng chung tay với các 
cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân 
quyết tâm thực hiện thắng lợi công tác 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, 
đến sáng 14-3, ngành y tế và các địa 
phương đã tiến hành rà soát, lập danh sách 
được 181 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 
các trường hợp nhiễm Covid-19, tất cả được 
đưa đi cách ly tại các khu cách ly tập trung 
của tỉnh là Trung đoàn 812 ở thị xã La Gi, 

Bệnh viện phổi tỉnh. Rà soát, xác định được 
651 trường hợp tiếp xúc gần với F1 và đã 
tiến hành giám sát chặt chẽ, yêu cầu tự cách 
ly tại nhà. 

Liên quan công tác phòng chống dịch 
Covid-19, vào lúc 15 giờ chiều 14-3, Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận phối hợp 
Trung tâm Y tế TP Phan Thiết huy động lực 
lượng, phương tiện, thiết bị tiến hành phun 
thuốc khử khuẩn, xử lý môi trường trên toàn 
địa bàn TP Phan Thiết; trong đó, chú trọng 
đặc biệt các đường phố, khu vực có người 
nhiễm, nghi bị nhiễm Covid-19, khu vực 
đông dân cư. Việc phun thuốc khử khuẩn 
được tiến hành trong hai ngày, 14 và 15-3. 

Sau khi triển khai cách ly hai tuyến đường 
Hoàng Văn Thụ và Ngô Sĩ Liên, thuộc khu 
phố 2, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết 
vào lúc 0 giờ ngày 13-3, người dân trong khu 
vực bị cách ly hoàn toàn tin tưởng và yên 
tâm vào việc xử lý của chính quyền và cơ 
quan chức năng để phòng, chống dịch bệnh 
lây lan. Chỉ trong hai ngày, có rất nhiều các 
nhà hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ gạo, các 
loại hàng hải sản chế biến, thực phẩm đóng 
gói, nước mắm… cùng nhiều nhu yếu phẩm 
thiết yếu để hỗ trợ người dân trong khu vực 
cách ly. 

Đình Châu // https://nhandan.com.vn.- 
2020 (ngày 14 tháng ) 

https://nhandan.com.vn/xahoi/tin-
tuc/item/43612302-binh-thuan-tam-dung-

hoat-dong-cac-dich-vu-vui-choi-giai-tri.html

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

BÌNH THUẬN TẠM NGƯNG ĐÓN KHÁCH QUỐC TẾ 
ĐỂ CHỐNG DỊCH COVID-19 

ãnh đạo tỉnh Bình Thuận vừa có công 
văn hỏa tốc đề nghị các sở ngành, 
Hiệp hội Du lịch tỉnh chỉ đạo các cơ sở 

lưu trú trong tỉnh tạm dừng đón khách du lịch 
quốc tế để tập trung triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi 
kiểm soát được tình hình dịch bệnh. 

Chiều 17/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận Nguyễn Ngọc Hải ký công văn hỏa 
tốc gửi các cơ quan, ban ngành đề nghị triển 
khai một số giải pháp cấp bách để tăng 

N 

L 
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cường phòng, chống dịch Covid-19 trong 
tình hình mới trên địa bàn tỉnh. 

Du khách tham quan, vui chơi tại Khu du lịch Hàm 
Tiến (TP. Phan Thiết, Bình Thuận) chiều 17/3 

Trước những diễn biến mới của dịch bệnh 
Covid-19 ngày càng có xu hướng lan rộng 
(cả trong nước và quốc tế), để giảm thiểu tối 
đa việc lây nhiễm trong cộng đồng, sẵn sàng 
và chủ động ngăn chặn ứng phó với dịch 
bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất cho sức 
khỏe, tính mạng của nhân dân, Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 
phố khẩn trương thực hiện một số giải pháp 
cấp bách. 

Theo đó, lãnh đạo Bình Thuận giao Công 
an tỉnh thường xuyên làm việc với Cục Xuất 
nhập cảnh - Bộ Công an để cập nhật, truy 
tìm danh sách du khách đi trên các chuyến 
bay có khách mắc Covid-19 do Bộ Y tế thông 
báo; trong đó phải nắm rõ danh sách du 
khách nước ngoài, người Việt Nam có hành 
trình, hiện đang lưu trú tại Bình Thuận để kịp 
thời thông tin cho Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, Công an các địa phương và thông 
báo cho cơ quan y tế thực hiện chặt chẽ 
công tác quản lý du khách, tổ chức các giải 
pháp giám sát y tế, lấy mẫu và cách ly theo 
quy định. 

Đối với việc quản lý du khách là người 
Việt hồi hương, khách quốc tế, UBND tỉnh 
giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Giao 
thông vận tải, Sở Y tế làm việc cụ thể với các 
địa phương có sân bay, cảng, cửa khẩu để 
rà soát, kiểm soát, nắm danh sách người 
nhập cảnh qua các cửa khẩu hàng không, 
trên bộ, hàng hải hiện đang có hành trình, 
lưu trú tại Bình Thuận.  

Trên cơ sở đó, các địa phương thực hiện 
sàng lọc, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét 

nghiệm, nhất là đối với công dân Việt Nam 
trở về từ các vùng có dịch bệnh; phải tổ chức 
khai báo y tế, kê khai hành trình theo quy 
định và thực hiện cách ly bắt buộc tại cảng 
hàng không nơi nhập cảnh trong thời gian 
14 ngày, tại nơi cách ly tập trung. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao 
Sở VH-TT&DL chủ trì phối hợp Hiệp hội Du 
lịch tỉnh, các sở ngành và địa phương chỉ 
đạo các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh tạm 
dừng đón khách du lịch quốc tế để tập trung 
triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 cho đến khi kiểm soát được tình 
hình dịch bệnh. 

Mặt khác, triển khai đầy đủ các quy định 
liên quan đến công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 đối với du khách hiện đang lưu trú 
trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn 
trong cộng đồng dân cư tại các khu du lịch. 
Tổ chức kiểm tra, có giải pháp đối với các cơ 
sở kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm quản lý 
chặt chẽ hoạt động du lịch, phát hiện và xử 
lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh từ nước 
ngoài qua đường du lịch, bảo đảm an toàn 
cho khách du lịch và người lao động tại đơn 
vị. Khẩn trương đưa 4 cơ sở lưu trú du lịch 
vào việc cách ly phòng, chống dịch Covid-19 
theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh trước 
đó. Đồng thời, tiếp tục rà soát, làm việc với 
các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đề xuất 
bổ sung các cơ sở lưu trú làm địa điểm cách 
ly đối với các trường hợp nghi nhiễm Covid-
19. 

Tính đến 14 giờ ngày 17/3, Bình Thuận có 
9 trường hợp nhiễm Covid-19, tất cả đều 
đang điều trị và cách ly tại Bệnh viện đa khoa 
tỉnh; tỉnh có 18 trường hợp đang theo dõi, 
giám sát tại Bệnh viện Phổi với tình trạng 
sức khỏe bình thường. Ngày 17/3, Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã 
gửi 19 mẫu xét nghiệm nghi ngờ Covid-19 
cho Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả dự 
kiến được công bố vào ngày mai, 18/3. 

Ngô Tùng // 
https://www.tienphong.vn.- 2020 

 (ngày 17 tháng 3) 

https://www.tienphong.vn/xa-hoi/binh-
thuan-tam-ngung-don-khach-quoc-te-de-

chong-dich-covid19-1622285.tpo
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BÌNH THUẬN TẬP TRUNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH, 
TẠM HOÃN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI 

gày 13/3, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
có văn bản khẩn yêu cầu các sở, 
ngành trên địa bàn toàn tỉnh tạm 

hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài của 
cán bộ để tập trung chỉ đạo phòng, chống 
dịch COVID-19.  

Phun thuốc sát khuẩn khu vực mà các trường hợp 
mắc COVID-19 đã tiếp xúc tại Bình Thuận. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 
phương trên toàn tỉnh rà soát tất cả chương 
trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài, cân 
nhắc và tạm hoãn các chuyến đi công tác 
nước ngoài, không cử cán bộ đi nước ngoài 
trong thời điểm hiện nay (nhất là đến những 
nước và vùng lãnh thổ có dịch), để tập trung 
chỉ đạo, điều hành tốt công tác phòng, chống 
dịch bệnh và thúc đẩy phát triển sản xuất - 
kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao 
Sở Nội vụ tổ chức, triển khai thực hiện tốt 
công tác tham mưu, quản lý hoạt động đi 
công tác nước ngoài trên địa bàn tỉnh trước 
diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh 
COVID-19 hiện nay. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, 
đến trưa 13/3, trên địa bàn tỉnh có 9 trường 
hợp mắc COVID-19, tất cả đều thường trú 
tại Bình Thuận. Vào lúc 00 giờ ngày 13/3, 
Công an tỉnh Bình Thuận đã phong tỏa 2 
tuyến đường thuộc phường Đức Thắng, 

thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) theo chỉ 
đạo của UBND tỉnh nhằm ngăn chặn dịch 
COVID-19 lây lan. 

Để tăng cường công tác phòng, chống 
dịch COVID-19, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận, yêu cầu Sở Y tế 
quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức, 
đội ngũ y, bác sĩ nêu cao tinh thần “chống 
dịch như chống giặc”, không quá lo lắng 
nhưng tuyệt đối không lơ là, chủ quan; bảo 
vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân 
dân. 

Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp các cơ 
quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống 
dịch bệnh COVID-19 của tỉnh để có kế 
hoạch quyết liệt trong việc ngăn chặn, phát 
hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây 
bệnh, đặc biệt lưu ý các trường hợp F1 (tiếp 
xúc gần với bệnh nhân) trở thành F0 (bệnh 
nhân) và diễn biến khó lường của các 
trường hợp F2 (tiếp xúc gần với F1), F3 (tiếp 
xúc gần với F2). 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu 
cầu Sở Y tế căn cứ vào dự báo tình hình 
dịch, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, hóa chất, 
phương tiện kịp thời triển khai các biện pháp 
phòng, chống trong trường hợp dịch bùng 
phát trên diện rộng; rà soát số lượng hiện có 
và xây dựng kế hoạch dự trữ bổ sung thuốc, 
vật tư, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công 
tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch 
lan rộng, kéo dài; triển khai kế hoạch dự trữ, 
bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ 
công tác phòng chống dịch cấp độ 2. 

 

Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn.- 
2020 (ngày 13 tháng 3) 

https://baotintuc.vn/thoi-su/binh-thuan-
tap-trung-phong-chong-dich-tam-hoan-di-

cong-tac-nuoc-ngoai-
20200313152754217.htm
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BÌNH THUẬN THIẾT LẬP 19 KHU CÁCH LY QUY MÔ 
HƠN 1.600 GIƯỜNG 

 khu cách ly tập trung với số 

lượng 1.621 giường được bố trí 

tại các huyện, thị xã, thành phố 

trong tỉnh và 2 đơn vị Quân sự, Công an 

Bình Thuận. 

6 ngày qua, tỉnh Bình Thuận chưa ghi 

nhận thêm trường hợp nào mắc Covid-19, 

song để ứng phó với dịch bệnh đang diễn 

biến phức tạp, tỉnh đã thiết lập 19 khu cách 

ly tập trung với quy mô hơn 1.600 giường 

bệnh. 

Các sinh viên y khoa năm cuối cũng được 

tập huấn để sẵn sàng xung trận trong trường 

hợp dịch xuất hiện trên diện rộng.  

Các sinh viên y khoa tại Bình Thuận tập huấn kỹ năng 

sử dụng trang bị y tế chống dịch. 

19 khu cách ly tập trung với số lượng 

1.621 giường được bố trí tại các huyện, thị 

xã, thành phố trong tỉnh và 2 đơn vị Quân 

sự, Công an tỉnh. Ngoài ra, Bình Thuận cũng 

đang hoàn thiện Cơ sở chuyên điều trị 

Covid-19 thuộc Bệnh viện Y học Cổ truyền - 

Phục hồi chức năng tỉnh với công suất 100 

giường bệnh, dự kiến đưa vào vận hành từ 

ngày 23/3 tới đây. 

Tỉnh Bình Thuận cũng vừa trang bị máy 

xét nghiệm SARS-CoV-2 kỹ thuật Realtime 

PCR để lấy mẫu kết quả tại chỗ, giúp công 

tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả 

hơn; tổ chức tập huấn cho 150 sinh viên 

năm cuối của Khoa Điều dưỡng và Khoa Y 

sỹ - Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận để 

tăng cường lực lượng phòng chống Covid-

19. 

Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh Bình 

Thuận kiểm tra công tác phòng chống dịch tại bệnh 

viện đa khoa tỉnh. 

Ông Phạm Văn Chương, Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận cho biết, 

hỗ trợ xét nghiệm, đo nhiệt độ, huyết áp, 

sàng lọc sức khỏe và phối hợp trong việc 

chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19 là 

những công việc mà các bạn sinh viên 

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận được 

yêu cầu phải thuần thục và sẵn sàng tham 

gia khi có yêu cầu.   

“Việc tham gia cùng với ngành y tế để 

phòng chống dịch được các em rất vui vẻ 

đón nhận. Các bạn sinh viên đang chuẩn bị 

tinh thần sẵn sàng tham gia cùng ngành y tế 

để đẩy lùi Covid-19", ông Chương nói. 

 

Văn Thuận // https://vov.vn/.- 2020  

(ngày 20 tháng 3) 

 

https://vov.vn/tin-24h/binh-thuan-thiet-

lap-19-khu-cach-ly-quy-mo-hon-1600-

giuong-1024844.vov 
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BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC 
SARS-COV-2 

gày 27-3, thông tin từ Sở Y tế Bình 

Thuận cho biết, Bình Thuận đã chính 

thức triển khai xét nghiệm sàng lọc 

SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật xét nghiệm sinh 

học phân tử Realtime RT-PCR tại Khoa xét 

nghiệm, Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại phòng xét 

nghiệm Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. 

Khoa xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bình Thuận là một trong hai đơn vị tại khu 

vực miền trung có phòng xét nghiệm sàng 

lọc SARS-CoV-2 được mở rộng thêm đã 

được Viện Pasteur Nha Trang báo cáo gửi 

Cục Y tế Dự phòng-Bộ Y tế về năng lực xét 

nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2. Phòng xét 

nghiệm sàng lọc Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bình Thuận có đủ cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, phương tiện, phù hợp với các kỹ thuật xét 

nghiệm sử dụng. 

Với mong muốn phát hiện sớm các 

trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 để khoanh 

vùng, ngăn chặn, cách ly và điều trị, thời gian 

qua, tỉnh Bình Thuận đã vận động từ nguồn 

xã hội hóa đầu tư mua sắm trang thiết bị triển 

khai một phòng xét nghiệm đặt tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh để xét nghiệm chẩn đoán 

SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật xét nghiệm sinh 

học phân tử Realtime RT-PCR. Được sự 

giúp đỡ của Viện Pasteur Nha Trang trong 

việc đào tạo nhân lực và hỗ trợ chuyên môn 

kỹ thuật xét nghiệm, cán bộ xét nghiệm Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bình Thuận đã được tập 

huấn về kỹ thuật xét nghiệm và an toàn sinh 

học theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Phòng xét nghiệm này có khả năng xét 

nghiệm được 100 mẫu/ngày. Những mẫu 

bệnh phẩm xét nghiệm âm tính thì sẽ được 

chuyển cơ quan chức năng của tỉnh công 

bố. Còn những mẫu dương tính thì sẽ được 

gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm định lại. 

Bình Thuận hiện có chín bệnh nhân 

nhiễm bệnh Covid-19. Số mẫu xét nghiệm 

đã lấy đến thời điểm hiện tại là 820 mẫu, 

trong đó chín trường hợp dương tính và 719 

trường hợp âm tính, còn lại là những trường 

hợp xét nghiệm lại, 61 trường hợp đang chờ 

kết quả xét nghiệm, một số trường hợp tiếp 

tục lấy mẫu xét nghiệm. Tất cả các mẫu đều 

được gửi tới Viện Pasteur Nha Trang xét 

nghiệm bằng phương tiện giao thông đường 

bộ. Do vậy, thời gian xác định kết quả xét 

nghiệm kéo dài, ảnh hưởng đến việc sớm 

cách ly, ngăn chặn, khoanh vùng các trường 

hợp nhiễm bệnh Covid-19. 

Với việc được tiến hành xét nghiệm sàng 

lọc SARS-CoV-2 ngay tại địa phương sẽ 

giúp cho ngành y tế Bình Thuận chủ động 

hơn trong công tác phòng chống dịch Covid-

19. 

Trong thời gian tới, tỉnh Bình Thuận sẽ 

tiếp tục đầu tư thêm trang thiết bị để nâng 

cấp thành phòng xét nghiệm khẳng định. 

 

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

2020 (ngày 28 tháng 3) 

https://nhandan.com.vn/y-te/tin-

tuc/item/43811102-binh-thuan-trien-khai-

xet-nghiem-sang-loc-sars-cov-2.html
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BỘ Y TẾ KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
TẠI BÌNH THUẬN 

ến ngày 14-3, toàn tỉnh Bình Thuận 
có 203 ca tiếp xúc gần với người 
bệnh dương tính (F1) và 761 ca F2 

(tiếp xúc gần với F1) đang được cách ly tập 
trung và cách ly tại nhà.  

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình 
Thuận, tính đến 14 giờ, ngày 14-3, tỉnh Bình 
Thuận đã ghi nhận, điều trị 9 trường hợp 
nhiễm bệnh Covid-19. Hiện tình trạng sức 
khỏe của các bệnh nhân này đều tiến triển 
khả quan. 

Đến ngày 14-3, toàn tỉnh có 203 ca tiếp 
xúc gần với người bệnh dương tính (F1) (78 
ca đang cách ly tập trung tại Trung đoàn 
812, các ca còn lại có kết quả âm tính được 
theo dõi cách ly tại nhà) và 761 ca F2 (đang 
được theo dõi cách ly tại nhà).  

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, ngay khi có trường 
hợp mắc bệnh đầu tiên (bệnh nhân số 34), 
tỉnh đã chỉ đạo xác định đối tượng tiếp xúc 
gần với bệnh nhân và chuẩn bị cơ sở cách 
ly là quan trọng nhất. Tuy nhiên, do bệnh 
nhân số 34 khai báo chưa đầy đủ nên đã yêu 
cầu các đơn vị liên quan khẩn trương vào 
cuộc để xác minh, cách ly các đối tượng có 
liên quan để tránh dịch lây lan.  

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Bình Thuận 
đang được triển khai khá tốt 

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Bình Thuận 
cho biết, để chủ động phòng, chống dịch có 
hiệu quả trong thời gian tới, địa phương đề 
nghị Bộ Y tế hỗ trợ trang thiết bị bảo hộ, 
trang thiết bị phục vụ công tác dự phòng và 

điều trị. Tỉnh Bình Thuận cũng đã kiến nghị 
Bộ Y tế sớm công nhận phòng xét nghiệm 
đủ điều kiện an toàn sinh học cấp 3 tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh khi có đề nghị của Sở Y 
tế; hỗ trợ công tác chuyên môn từ tuyến trên 
và nhân lực khi tình hình dịch bệnh diễn tiến 
xấu. 

Sau khi kiểm tra thực địa, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn 
Trường Sơn đánh giá cao sự nỗ lực của Bình Thuận 
trong việc dự báo, phát hiện bệnh 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng 
Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao 
sự nỗ lực của Bình Thuận trong việc dự báo, 
phát hiện bệnh, chuẩn bị khu cách ly và 
khoanh vùng các đối tượng tiếp xúc với 
bệnh nhân mắc Covid-19. Thứ trưởng Bộ Y 
tế đề nghị tỉnh Bình Thuận tiếp tục triển khai 
các giải pháp phòng, chống dịch theo quy 
định.  

Sau buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế 
Nguyễn Trường Sơn đã khảo sát một số khu 
cách ly, điều trị bệnh nhân của Bình Thuận, 
đồng thời ghi nhận những kiến nghị của tỉnh 
để sớm có hướng giải quyết. 

 
Nguyễn Tiến // 

https://www.sggp.org.vn.- 2020 
 (ngày 15 tháng 3) 

https://www.sggp.org.vn/bo-y-te-kiem-
tra-cong-tac-phong-chong-dich-covid19-tai-

binh-thuan-651284.html
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BV CHỢ RẪY HỖ TRỢ KHẨN CẤP CHO BÌNH THUẬN 
CHỐNG COVID-19 

V Chợ Rẫy TP.HCM xuất hàng chục 
ngàn trang phục, khẩu trang hỗ trợ 
tỉnh Bình Thuận chống dịch COVID-

19. 

Ngày 18-3, tin từ Bộ Y tế cho biết Thứ 
trưởng Trương Quốc Cường vừa ký quyết 
định xuất cấp vật tư y tế phòng, chống dịch 
COVID-19 cho Sở Y tế tỉnh Bình Thuận. 

Theo đó, xuất cấp không thu tiền một số 
vật tư y tế tại kho của BV Chợ Rẫy 
(TP.HCM) mua phục vụ công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 trước đó. 

Cụ thể: Xuất 50.000 khẩu trang y tế, 2.000 
khẩu trang N95, 2.000 bộ trang phục phòng, 
chống dịch và 2.000 bộ trang phục Tyvek. 

Bộ Y tế yêu cầu BV Chợ Rẫy khẩn trương 
xuất cấp cho Sở Y tế tỉnh Bình Thuận các 
loại vật tư y tế trên. Sở Y tế tỉnh Bình Thuận 
tiếp nhận và khẩn trương phân bổ cho các 
cơ sở y tế theo quy định. 

 

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra tình hình chống dịch ở 
Bình Thuận 

Trước đó, tại buổi làm việc tại Bình Thuận 
của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường 
Sơn, ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở 
Y tế tỉnh Bình Thuận, cho biết kinh phí cho 

hoạt động chống dịch rất khó khăn. Nguồn 
nhân lực phục vụ công tác chống dịch còn 
thiếu, đang trong tình trạng kiệt sức. Trang 
thiết bị chưa đầy đủ nếu diễn biến dịch phức 
tạp. 

Giám đốc Sở Y tế cũng thông tin về việc 
có mạnh thường quân đề nghị hỗ trợ một 
phòng xét nghiệm cho BV đa khoa tỉnh Bình 
Thuận. Ông kiến nghị Bộ Y tế xem xét công 
bố.  

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ghi 
nhận ý kiến đề xuất của Bình Thuận. Ông 
cho biết sẽ rà soát lại các nguồn, nếu Bình 
Thuận có nhu cầu sẽ tham mưu cho Bộ Y tế 
gửi về trong vòng 12 giờ. 

Riêng về phòng xét nghiệm, Thứ trưởng 
Nguyễn Trường Sơn cho biết sẽ đề nghị 
Viện Pasteur Nha Trang hoặc TP.HCM 
chuẩn bị hồ sơ thẩm định, nếu đủ điều kiện 
sẽ công bố. 

Tính đến nay Bình Thuận có chín trường 
hợp nhiễm COVID-19 đang điều trị, hơn 200 
người được cách ly tại Trung đoàn 812, 
Trường Quân sự tỉnh; 11 người nước ngoài 
cách ly tại cơ sở số 4 đường 19/4 Phan Thiết 
và hơn 750 người đang cách ly tại nhà.  

Ngoài ra, tại TP Phan Thiết cũng cách ly 
hai đoạn đường Hoàng Văn Thụ và Ngô Sỹ 
Liên. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 18 tháng 3) 

https://plo.vn/dich-covid-19/bv-cho-ray-
ho-tro-khan-cap-cho-binh-thuan-chong-

covid19-897774.html 

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

CA BỆNH THỨ 34 KHAI BÁO NHỎ GIỌT, BỘ Y TẾ VÀO BÌNH THUẬN 

ộ Y tế vào làm việc với tỉnh Bình 
Thuận sau khi bệnh nhân thứ 34 ngụ 
ở tỉnh này khai báo không đầy đủ 

khiến việc kiểm soát dịch Covid-19 gặp khó 
khăn.  

Sáng 15-3, Đoàn công tác của Bộ Y tế do 
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Phó 
Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống 
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus 
corona gây ra (Covid-19) làm trưởng đoàn, 

B 

B 

https://plo.vn/dich-covid-19/bv-cho-ray-ho-tro-khan-cap-cho-binh-thuan-chong-covid19-897774.html
https://plo.vn/dich-covid-19/bv-cho-ray-ho-tro-khan-cap-cho-binh-thuan-chong-covid19-897774.html
https://plo.vn/dich-covid-19/bv-cho-ray-ho-tro-khan-cap-cho-binh-thuan-chong-covid19-897774.html
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đã làm việc với tỉnh Bình Thuận về công tác 
phòng chống dịch. 

Quang cảnh buổi họp 

Tại buổi làm việc, Sở Y tế Bình Thuận cho 
biết số mẫu xét nghiệm đã lấy tính đến thời 
điểm 14 giờ ngày 14-3 là 229, trong đó 9 
trường hợp dương tính và 138 trường hợp 
âm tính. 

"Chúng tôi mong muốn bà con tham gia 
vào việc khai báo này với hy vọng để ngành 
y tế nghiên cứu phân nhóm những trường 
hợp nguy cơ và hướng dẫn người dân biện 
pháp điều trị, phòng ngừa tốt nhất" - Thứ 
trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại 
cuộc họp 

Trong 82 trường hợp được gửi đi xét 
nghiệm tại Viện Pasteur, kết quả mới nhất là 
81 trường hợp âm tính. Riêng 1 mẫu còn lại 
của bệnh nhân 34 đang chờ kết quả. 

Số người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 
thứ 34 đến nay đã ghi nhận được 203 
trường hợp. Trong số này, 78 trường hợp 

đang cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 812 của 
tỉnh (không có trường hợp nào có triệu 
chứng biểu hiện của bệnh), số còn lại có kết 
quả âm tính được cách ly tại nhà. Số trường 
hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) là 
761. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng 
Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết Thủ 
tướng Chính phủ rất quan tâm đến tình hình 
ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Bình 
Thuận. Thứ trưởng nêu rõ địa phương đã 
nhanh chóng xử lý dịch bệnh kịp thời, tiến 
hành rà soát và cách ly nhanh chóng các 
trường hợp F1, F2. Qua đó khoanh vùng, 
dập dịch một cách hiệu quả.  

Việc ca bệnh 34 khai báo còn nhỏ giọt 
khiến việc kiểm soát bệnh khó khăn, khả 
năng lây bệnh cao. Bước đầu, bệnh nhân 
thứ 34 này chỉ khai có tiếp xúc 17 người và 
chỉ đi từ nhà đến nơi làm việc. Tuy nhiên, 2 
ca bệnh thứ 45 và 48 tại TP HCM đều khai 
báo có tiếp xúc với ca bệnh 34 này tại một 
quán ăn ở Phan Thiết, chứng tỏ người này 
chưa khai báo đầy đủ. 

Phun thuốc sát khuẩn đường phố ở Phan Thiết 

Sau buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế 
Nguyễn Trường Sơn đã khảo sát một số khu 
cách ly, điều trị bệnh nhân của Bình Thuận, 
đồng thời ghi nhận những kiến nghị của tỉnh 
liên quan đến thiếu hụt trang thiết bị phòng 
dịch. 

 

Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2020 
(ngày 15 tháng 3)  

https://nld.com.vn/thoi-su/covid-19-ca-
benh-thu-34-khai-bao-nho-giot-bo-y-te-vao-

binh-thuan-20200315122220098.htm

 

https://nld.com.vn/thoi-su/covid-19-ca-benh-thu-34-khai-bao-nho-giot-bo-y-te-vao-binh-thuan-20200315122220098.htm
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BÌNH THUẬN DỪNG TOÀN BỘ XE BUÝT, XE DU LỊCH TRÊN 9 CHỖ 

e dưới chín chỗ được hoạt động 

nhưng không được đưa đón khách 

du lịch đến Bình Thuận.   

Ngày 30-3, Sở GTVT tỉnh Bình Thuận tiếp 

tục có thông báo hỏa tốc về việc tạm dừng 

các phương tiện kinh doanh vận tải trên địa 

bàn. 

Cụ thể, Bình Thuận tạm dừng toàn bộ 

hoạt động xe buýt, xe vận tải khách du lịch; 

xe vận chuyển hành khách theo hình thức xe 

hợp đồng trên chín chỗ (trừ xe hợp đồng chở 

công nhân) trên địa bàn tỉnh. 

 
Xe buýt tại Bình Thuận. 

Các xe vận chuyển hành khách theo hình 

thức hợp đồng dưới chín chỗ trở xuống 

được phép hoạt động nhưng không được 

đưa đón khách đến Bình Thuận du lịch cho 

đến khi có thông báo mới. Mỗi chuyến xe 

vận chuyển không quá 50% sức chứa. Hành 

khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bắt 

buộc phải khai báo y tế. Tài xế không được 

vận chuyển hành khách không chấp hành 

theo quy định. 

Đối với xe hợp đồng chở công nhân, mỗi 

chuyến xe vận chuyển không quá 50% sức 

chứa. Tài xế, phụ xe, hành khách phải đeo 

khẩu trang, ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế, 

bảo đảm khoảng cách an toàn và bắt buộc 

phải khai báo y tế theo quy định. 

Các xe khách hoạt động theo tuyến cố 

định liên tỉnh từ các bến tại Bình Thuận đi 

TP.HCM và các tỉnh khác chỉ được hoạt 

động một chuyến xe/tuyến/ngày. Tuyến cố 

định nội tỉnh Phan Thiết - Bắc Ruộng và 

ngược lại thì giảm thiểu tần suất hoạt động, 

chỉ được tối đa bốn chuyến/ngày, xuất bến 

vào các giờ 8 giờ, 10 giờ, 14 giờ và 16 giờ 

mỗi ngày. 

Các tuyến nội tỉnh còn lại giảm thiểu tần 

suất hoạt động, chỉ được hai chuyến/ngày; 

xuất bến các giờ 7 giờ và 15 giờ. Mỗi chuyến 

xe vận chuyển không quá 50% sức chứa và 

không quá 20 người đối với xe có từ 40 ghế 

trở lên. Hành khách phải đeo khẩu trang, 

ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế, bảo đảm 

khoảng cách an toàn và bắt buộc phải khai 

báo y tế. Không vận chuyển hành khách 

không chấp hành theo quy định. 

Đối với hoạt động vận chuyển hành khách 

bằng taxi và ô tô dưới chín chỗ ứng dụng 

công nghệ, tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm 

theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Bộ GTVT. 

Đối với tàu khách hoạt động tuyến biển 

Phan Thiết - Phú Quý, tỉnh yêu cầu giảm tần 

suất hoạt động của các tàu khách với tần 

suất ba ngày có một chuyến ra, một chuyến 

vào. Số lượng hành khách không quá 100 

người, bố trí hành khách ngồi cách nhau tối 

thiểu 2 m. Hành khách đi tàu buộc phải khai 

báo y tế, đeo khẩu trang. Tại đầu Cảng vận 

tải Phan Thiết chỉ bán vé cho lên tàu những 

người sinh sống tại đảo Phú Qúy. Đối với 

những người đang công tác, lao động 

thường xuyên trên đảo; cán bộ từ đất liền ra 

đảo thực hiện nhiệm vụ an ninh- quốc 

phòng, y tế và nhiệm vụ khác phải có giấy 

giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền và 

được Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 

Phú Quý đồng ý. 

Sở GTVT cũng yêu cầu các đơn vị kinh 

doanh vận tải không được tăng giá vé và sở 

cũng sẽ không tiếp nhận kê khai tăng giá vé 

trong giai đoạn hiện nay. Tỉnh yêu cầu các 

đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm 

cho đến khi UBND tỉnh Bình Thuận có thông 

báo mới. 

Ngoài ra, Sở GTVT Bình Thuận cũng tạm 

dừng hoạt động tất cả phương tiện thủy nội 

địa vận chuyển khách từ bờ ra các đảo ven 

bờ như Hòn Cau (Tuy Phong), Kê Gà (Hàm 

X 

https://plo.vn/tags/WGUgQnXDvXQ=/xe-buyt.html
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Thuận Nam) và Hòn Bà (La Gi). Tỉnh này đề 

nghị lực lượng biên phòng thông báo và xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Sở GTVT cũng đề nghị Cảng vụ Hàng hải 

Bình Thuận phối hợp với biên phòng và y tế 

kiểm dịch tăng cường kiểm soát không để 

thuyền viên các tàu hoạt động tại khu vực 

Cảng Vĩnh Tân đi bờ và hạn chế thay thế 

thuyền viên theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT. 

 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2020 

(ngày 30 tháng 3) 

https://plo.vn/do-thi/binh-thuan-dung-

toan-bo-xe-buyt-xe-du-lich-tren-9-cho-

901311.html

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

BÌNH THUẬN LẬP CÁC CHỐT KIỂM SOÁT DỊCH COVID-19 
TRÊN ĐƯỜNG BỘ 

gày 31-3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận đã ký ban hành Quyết định số 
749/QĐ-UBND về việc thành lập chốt 

kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành trên 
đường bộ thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg 
ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch Covid-19. 

Chốt kiểm soát y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối 
với du khách quốc tế đến Hàm Tiến – Mũi Né được 
đặt tại đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, TP 
Phan Thiết. 

Theo đó, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh 
Bình Thuận sẽ lập hai chốt kiểm soát dịch 
Covid-19 liên ngành, cụ thể: Chốt thứ nhất 
đặt tại khu vực giáp ranh địa giới hành chính 
giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Ninh Thuận, 
thuộc huyện Tuy Phong. Chốt thứ hai đặt tại 
khu vực giáp ranh địa giới hành chính giữa 
tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai, thuộc 
huyện Hàm Tân. Thành phần tham gia Chốt 
gồm có: Công an tỉnh; Sở Y tế; Sở Giao 
thông vận tải; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

UBND huyện Tuy Phong và UBND huyện 
Hàm Tân. 

Các chốt có nhiệm vụ: Kiểm tra phương 
tiện hoạt động vận tải đường bộ theo Khoản 
4 Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của 
Thủ tướng Chính phủ; Kiểm soát y tế đối với 
người vào tỉnh trên các phương tiện vận tải 
hành khách. Đo thân nhiệt, xác định người 
nghi nhiễm bệnh và tổ chức giám sát y tế, 
xác định lịch trình (biển kiểm soát, họ tên, địa 
chỉ, số điện thoại, nơi xuất phát, nơi đến,…); 
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-
19 trên các phương tiện vận tải hành khách, 
bảo đảm tất cả hành khách đeo khẩu trang; 
phương tiện được trang bị dung dịch rửa tay 
sát khuẩn theo quy định. 

Các chốt hoạt động 24/24 giờ kể cả thứ 
bảy, chủ nhật. Bắt đầu từ ngày 1 đến hết 15-
4-2020. 

Ngoài ra, tại các huyện Tánh Linh, Hàm 
Thuận Bắc, Bắc Bình, Đức Linh, Hàm tân có 
các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ gồm: quốc lộ 55; 
quốc lộ 28; quốc lộ 28B; tỉnh lộ DT 766; tỉnh 
lộ 717 kết nối với các tỉnh giáp ranh cũng 
thành lập các chốt kiểm soát do UBND 
huyện thành lập. 

 

Đình Châu // https://nhandan.com.vn/.- 
2020 (ngày 31 tháng 3) 

https://nhandan.com.vn/xahoi/tin-
tuc/item/43861802-binh-thuan-lap-cac-chot-
kiem-soat-dich-covid-19-tren-duong-bo.html

 

 

N 
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BÌNH THUẬN LẬP CHỐT, PHẠT KHÔNG ĐEO KHẨU TRANG 
200 NGHÌN ĐỒNG 

ại Bình Thuận, nhiều người không đeo 
khẩu trang khi ra đường đã bị xử phạt 
hành chính 200.000 đồng. 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 
TP Phan Thiết, Bình Thuận hôm nay phối 
hợp với các phường, xã xử lý nhiều trường 
hợp không mang khẩu trang nơi công cộng. 

Trong đó có những trường hợp cố tình đã 
bị phạt tiền vì vi phạm quy định liên quan đến 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Phan Thiết ra quân phạt người không đeo khẩu trang. 

Tại phường Hưng Long, tổ công tác lập 
chốt kiểm tra và xử phạt những người không 
mang khẩu trang khi đến nơi đông đúc là bãi 
tắm Đồi Dương. 

Người không đeo khẩu trang khi ra đường bị phạt 

hành chính 200.000 đồng. 

UBND phường ra quyết định xử phạt 
hành chính đối với các trường hợp vi phạm 
với mức phạt mỗi trường hợp 200.000 đồng 
theo Điểm a khoản 1, điều 11 Nghị định 
176/2013 của Chính phủ quy định có liên 

quan trong lĩnh vực y tế, phòng chống dịch 
bệnh. 

 

Lực lượng chức năng kiểm tra nhắc nhở hàng quán 
việc tạm ngừng hoạt động theo Quyết định của UBND 
tỉnh. 

Cũng trong những ngày qua, chính quyền 
địa phương và công an các phường, xã 
thành lập nhiều tổ công tác đi kiểm tra, nhắc 
nhở các hàng quán phải tạm ngưng hoạt 
động theo quy định của UBND tỉnh để phòng 
chống dịch Covid-19. 

 

Lê Huân // 
https://infonet.vietnamnet.vn.- 2020 

(ngày 29 tháng 3) 

https://infonet.vietnamnet.vn/binh-thuan-
lap-chot-phat-khong-deo-khau-trang-200-

nghin-dong-post336495.info
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BÌNH THUẬN SIẾT CHẶT GIAO THÔNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH 

hỉ bán vé cho các trường hợp từ đất 
liền ra đảo thực hiện nhiệm vụ an ninh 
- quốc phòng, y tế và nhiệm vụ khác 

phải có giấy giới thiệu của cơ quan có thẩm 
quyền và được Ban chỉ đạo phòng, chống 
COVID-19 Phú Quý đồng ý. 

Ngày 29-3, bãi biển Đồi Dương, Phan 
Thiết vắng hoe gần như không một bóng 
người. Các bãi giữ xe đều dán thông báo 
đóng cửa, lực lượng cảnh sát triển khai dọc 
khu vực này và sẵn sàng xử phạt những 
người không đeo khẩu trang. 

Trước đó vào sáng 28-3, mặc dù UBND 
tỉnh Bình Thuận đã có thông báo hạn chế tụ 
tập đông người thế nhưng bãi biển Đồi 
Dương Phan Thiết vẫn chật kín người đi tắm 
biển. 

Bãi Đồi Dương chiều 29-3.biển  

Hàng trăm người không đeo khẩu trang, 
chen vai san sát nhau từ trên bờ xuống biển 
bất chấp những cảnh báo, khuyến cáo liên 
tục của UBND tỉnh Bình Thuận. Những 
người tắm biển hầu hết là dân địa phương 
đứng ngồi cạnh nhau vô tư trò chuyện, đùa 
giỡn trong khi theo thông báo không được tụ 
tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công 
sở, trường học, cơ sở khám chữa bệnh. 

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, Trưởng Ban 
quản lý Khu du lịch Đồi Dương - Tiến Thành, 
cho biết trước tình hình này ban quản lý đã 
huy động toàn bộ nhân viên ra cảnh báo 
nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách, đeo 
khẩu trang tuy nhiên bất thành do quá đông. 

“Chúng tôi đã khẩn cấp điện báo tình hình 
cho UBND TP Phan Thiết tình hình này và 
ngay trong buổi sáng, các cơ quan chức 
năng đã triển khai nhanh ngăn chặn tình 
trạng tập trung đông người này” - bà Hoa 
nói. 

Theo một lãnh đạo UBND TP Phan Thiết, 
ngay trong sáng 28-3, đã yêu cầu các điểm 
giữ xe ở bãi biển Đồi Dương đóng cửa ngay 
và có thông báo tạm ngưng hoạt động từ 
ngày 28-3 đến hết 15-4 theo khuyến cáo của 
UBND tỉnh. Lực lượng công an sau đó cũng 
đã được triển khai để sẵn sàng kiểm tra, xử 
phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp 
không chấp hành đeo khẩu trang. 

Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, đến 
chiều cùng ngày rất đông người dân địa 
phương định ra biển tắm nhưng không có 
chỗ gửi xe nên tự quay về. Bãi biển Đồi 
Dương gần như không một bóng người. 

Lực lượng cảnh sát triển khai xử phạt những người 
không đeo khẩu trang 

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngày 29-3 
các dịch vụ như: karaoke, massage, chăm 
sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe, cửa hàng 
thời trang, quán bar, các cơ sở du lịch, tham 
quan, các tụ điểm vui chơi, giải trí, các rạp 
chiếu phim, câu lạc bộ thể thao (gym, yoga, 
thể hình, bi da...), game online, Internet, hớt 
tóc máy lạnh, quán cà phê, trà sữa, quán bia 
(quán nhậu), nhà hàng, quán ăn... đều đã 
đóng cửa. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, việc đóng 
cửa các cơ sở lưu trú, khách sạn, resort 
được hiểu là dừng hẳn việc đón khách mới 
với bất kỳ hình thức nào, chỉ phục vụ khách 
đang có mặt tại cơ sở từ ngày 27-3 trở về 
trước và tỉnh sẽ kiểm tra đột xuất việc này. 

Theo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, ngày 28-
3, sở đã có thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt 
động các phương tiện vận tải hành khách 

C 
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công cộng bằng xe buýt, xe vận tải khách du 
lịch trên địa bàn tỉnh. 

Đối với hoạt động vận tải theo tuyến cố 
định nội tỉnh và liên tỉnh đã yêu cầu các đơn 
vị kinh doanh giảm tối thiểu 70% số chuyến 
theo biểu đồ chạy xe trên tất cả tuyến. Mỗi 
chuyến xe vận chuyển không quá 50% sức 
chứa và không quá 20 người đối với xe có 
từ 40 ghế trở lên. Hành khách phải đeo khẩu 
trang, ngồi xen kẽ giữa các hang ghế, bảo 
đảm khoảng cách an toàn và bắt buộc phải 
khai báo y tế. Không vận chuyển hành khách 
không chấp hành theo quy định. 

Đối với hoạt động vận chuyển hành khách 
bằng taxi và ô tô dưới chín chỗ ứng dụng 
công nghệ yêu cầu thực hiện nghiêm theo 
khuyến cáo của Bộ Y tế và Bộ GTVT. 

Đối với tàu khách hoạt động tuyến biển 
Phan Thiết-Phú Quý, giảm tần suất hoạt 
động của các tàu khách với tần suất ba ngày 
có một chuyến ra vào, số lượng hành khách 
không quá 100 người, bố trí hành khách ngồi 
cách nhau tối thiểu 2 m. Hành khách đi tàu 
buộc phải khai báo y tế, đeo khẩu trang. 

Tại đầu Cảng vận tải Phan Thiết chỉ bán 
vé cho lên tàu những người sinh sống tại 
đảo Phú Quý. Đối với những người đang 
công tác, lao động thường xuyên trên đảo; 
cán bộ từ đất liền ra đảo thực hiện nhiệm vụ 
an ninh - quốc phòng, y tế và nhiệm vụ khác 
phải có giấy giới thiệu của cơ quan có thẩm 
quyền và được Ban chỉ đạo phòng, chống 
COVID-19 Phú Quý đồng ý. 

Lực lượng biên phòng kiểm tra tàu chạy tuyến Phan 
Thiết - Phú Quý 

Sở GTVT cũng yêu cầu các đơn vị kinh 
doanh vận tải không được tăng giá vé và sở 
cũng sẽ không tiếp nhận kê khai tăng giá vé 
trong giai đoạn hiện nay. Yêu cầu các đơn vị 
kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm cho đến 
khi UBND tỉnh Bình Thuận có thông báo 
mới. 

Được biết ngoài những thông báo trên, 
hiện Sở GTVT đang khẩn trương khuyến 
nghị người dân sử dụng phương tiện cá 
nhân khi tham gia giao thông. Đặc biệt là 
tăng cường lực lượng, phối hợp công an 
tỉnh, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, Sở VH-
TT&DL, ngành y tế và các địa phương thực 
hiện thanh, kiểm tra, quản lý giao thông 
đường thủy, đường bộ, đường sắt, không 
đưa đón khách đến du lịch tại Bình Thuận. 

 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 29 tháng 3) 

https://plo.vn/do-thi/binh-thuan-siet-chat-
giao-thong-van-chuyen-hanh-khach-

900941.html 

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

BÌNH THUẬN TIẾP NHẬN VÀ CÁCH LY BA DU KHÁCH 
NGHI NHIỄM COVID-19 

rưa ngày 25-3, cơ sở điều trị Covid-19, 
trực thuộc Bệnh viện Y dược học cổ 
truyền và Phục hồi chức năng 

(YDHCT-PHCN) tỉnh Bình Thuận lần đầu 
tiên tiếp nhận ba trường hợp nghi nhiễm 
Covid-19 được đưa đến cách ly và khám 
sàng lọc. Cùng với đó 14 người tiếp xúc gần 

với ba trường hợp trên cũng được đưa tới 
cơ sở để theo dõi, giám sát. 

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh Bình Thuận (CDC Bình Thuận), 
ba trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là khách 
du lịch người Việt Nam từ Hà Nội vào. Ngày 
18-3, ba người này lên máy bay từ sân bay 

T 
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Nội Bài bay vào Đà Lạt và đi tham quan, ăn 
uống tại một số địa điểm gần khách sạn lưu 
trú. Từ ngày 20 đến ngày 23-3, cả ba thuê 
xe đi xuống TP Phan Thiết (Bình Thuận) ở 
tại khách sạn Meraki Oasis, phường Hàm 
Tiến; thuê xe đi tham quan dọc đường ven 
biển 706B và đi dạo quanh nơi lưu trú. Ngày 
24-3, nhóm người này đón tàu ra đảo Phú 
Quý, khi xuống đảo được cán bộ nhân viên 
y tế Bệnh viện Quân dân Y Phú Quý kiểm tra 
sức khỏe, đo thân nhiệt thấy có biểu hiện sốt 
nên đưa vào cách ly tại bệnh viện. Ngay hôm 
sau, ngày 25-3, cả ba được đưa trở lại Phan 
Thiết, CDC Bình Thuận cùng với Bệnh viện 
YDHCT-PHCN tỉnh đã cử cán bộ, nhân viên 
y tế cùng với phương tiện vận chuyển tới 
Cảng vận tải Phan Thiết tiếp nhận nhóm 
người này đưa về cách ly tại Cơ sở điều trị 
Covid-19, Bệnh viện YHDCT-PHCN Bình 
Thuận. 

Ba du khách nghi nhiễm Covid-19 được cán bộ nhân 
viên y tế đưa vào cách ly tại cơ sở điều trị Covid-19, 
Bệnh viện YDHCT-PHCN tỉnh Bình Thuận. 

Tại đây, cả ba đều không sốt, không ho 
và không khó thở. Cán bộ dịch tễ CDC Bình 
Thuận đã lấy mẫu bệnh phẩm các trường 
hợp này; đồng thời tiến hành điều tra dịch tễ 
đối với bệnh nhân, người thân trong gia đình 
bệnh nhân. 

Ngoài ra, 14 trường hợp là người địa 
phương tiếp xúc gần với nhóm ba người trên 
cũng đã được cơ quan chức năng xác định 
và được đưa vào bệnh viện để giám sát, 
theo dõi. 

Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế 
Bình Thuận cho biết, các trường hợp nghi 
nhiễm được lấy mẫu bệnh phẩm và gửi đi 
xét nghiệm. Nếu kết quả âm tính với SARS-
CoV-2 thì sẽ giải tỏa các trường hợp tiếp xúc 
gần nhưng vẫn duy trì liên lạc khi cần. Còn 

nếu có trường hợp dương tính, thì cơ sở 
điều trị Covid-19, Bệnh viện YDHDT-PHCN 
tỉnh sẽ triển khai công tác điều trị bệnh nhân. 
Tất cả các trường hợp tiếp xúc gần sẽ được 
cách ly tập trung và lấy mẫu bệnh phẩm xét 
nghiệm. 

Trước đó, ngày 18-3, Sở Y tế tỉnh Bình 
Thuận đã ra Quyết định thành lập cơ sở điều 
trị Covid-19 trực thuộc Bệnh Viện YDHCT-
PHCN tỉnh. Cơ sở có khả năng tiếp nhận và 
điều trị 100 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Cán 
bộ nhân viên y tế được Sở Y tế điều động từ 
chín trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố 
trong tỉnh, mỗi đơn vị cử ba người gồm một 
bác sĩ, hai điều dưỡng (trừ Phú Quý) và do 
Giám đốc Bệnh viện YDHCT-PHCN tỉnh phụ 
trách. 

Liên quan đến khách du lịch đi ra đảo Phú 
Quý, ngày 20-3, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
ban hành Văn bản về việc tạm dừng đón tiếp 
khách đi du lịch tại đảo Phú Quý cho đến khi 
tỉnh Bình Thuận kiểm soát được tình hình 
dịch bệnh Covid-19. Trong đó, Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện 
Phú Quý theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời 
thông báo cho nhân dân và du khách được 
biết, thực hiện. Thế nhưng, không hiểu sao, 
ngày 24-3 ba du khách trên lên tàu đi ra đảo 
Phú Quý một cách trót lọt, chỉ đến khi ra tới 
đảo thì mới bị kiểm tra, được đưa vào cách 
ly tại Bệnh viện Quân dân Y Phú Quý và hôm 
sau đưa trở lại Phan Thiết. 

Liên quan đến công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 trên đảo Phú Quý, ngày 24-3, 
cơ quan chức năng huyện đảo đã rà soát và 
vận động 12 người ngoài địa phương vừa 
mới tới đảo rời khỏi địa phương trong ngày 
25-3. 

 

Đình Châu // https://nhandan.com.vn.- 
2020 (ngày 25 tháng 3) 

https://nhandan.com.vn/xahoi/tin-
tuc/item/43773702-binh-thuan-tiep-nhan-

va-cach-ly-ba-du-khach-nghi-nhiem-covid-
19.html 

 

https://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43773702-binh-thuan-tiep-nhan-va-cach-ly-ba-du-khach-nghi-nhiem-covid-19.html
https://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43773702-binh-thuan-tiep-nhan-va-cach-ly-ba-du-khach-nghi-nhiem-covid-19.html
https://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43773702-binh-thuan-tiep-nhan-va-cach-ly-ba-du-khach-nghi-nhiem-covid-19.html
https://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43773702-binh-thuan-tiep-nhan-va-cach-ly-ba-du-khach-nghi-nhiem-covid-19.html
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BÌNH THUẬN VẬN ĐỘNG NGƯỜI CAO TUỔI HẠN CHẾ RA ĐƯỜNG 

hững người trên 60 tuổi, người có 
các bệnh lý nền và những người có 
nguy cơ cao cần hạn chế tối đa việc 

ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với người khác. 

Ngày 23-3, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn 
bản gởi Sở Y tế; mặt trận, các đoàn thể, các 
hội cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành 
phố. 

Khu cách ly y tế tại thị xã La Gi, Bình Thuận. 

Thực tế diễn biến dịch bệnh COVID-19 
trong thời gian qua cho thấy người cao tuổi 
dễ bị tấn công và khả năng hồi phục chậm 
khi mắc phải bệnh SARS-CoV-2. 

Để làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức 
khỏe người cao tuổi trước tình hình dịch 
bệnh còn đang diễn biến phức tạp, chủ tịch 
UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên 
truyền, thông báo trong toàn dân phải tuân 
thủ hướng dẫn của cơ quan y tế trong công 
tác phòng, chống dịch COVID-19.  

Đặc biệt đối với các gia đình có người trên 
60 tuổi, người có các bệnh lý nền và những 
người có nguy cơ cao cần hạn chế tối đa 
việc ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với người 
khác.  

UBND tỉnh cũng yêu cầu mọi người luôn 
sử dụng khẩu trang khi ra ngoài và thường 
xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung 
dịch sát khuẩn; chủ động trong việc bổ sung 
dinh dưỡng, tập luyện, nâng cao sức khỏe, 
góp phần trong công cuộc phòng, chống 
dịch bệnh tại địa bàn. 

Tỉnh ưu tiên, khuyến khích cho người cao 
tuổi hiện đang công tác tại các tổ chức hội, 
đoàn thể được làm việc tại nhà; rà soát, vận 
động người cao tuổi không tổ chức, tham gia 
các câu lạc bộ, hội, nhóm cho đến khi tình 
hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. 

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương 
thực hiện việc cấp phát thuốc điều trị các 
bệnh mạn tính với thời gian dài hơn (tối thiểu 
hai tháng) hoặc tổ chức thăm khám bệnh tại 
nhà cho người cao tuổi; triển khai việc khai 
báo y tế điện tử hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ, 
trước hết ưu tiên kê khai cho người từ 60 
tuổi trở lên và người có các bệnh lý nền, 
bệnh không lây nhiễm hoặc các bệnh lý khác 
theo quy định. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 23 tháng 3) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-van-
dong-nguoi-cao-tuoi-han-che-ra-duong-

899057.html 

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

CẢNH BÁO CHÁY RỪNG CẤP CỰC KỲ NGUY HIỂM 

iện hơn 80% diện tích rừng ở Bình 
Thuận dễ xảy ra cháy rừng và có 
nguy cơ cháy cao do ảnh hưởng thời 

tiết khô hanh vào mùa khô. 

6 huyện, thành phố cảnh báo cháy rừng 
cấp V 

Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận, toàn 
tỉnh có hơn 298.643 ha rừng, trong đó hơn 

272.928 ha rừng tự nhiên và 25.715 ha rừng 
trồng. 

Đối với rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh đa 
phần thuộc kiểu rừng khộp, rụng lá vào mùa 
khô nằm phân bố ở vùng đồi núi cao, độ dốc 
lớn, địa thế hiểm trở gây nhiều khó khăn 
trong tổ chức quản lý, bảo vệ. Cũng như gây 
khó khăn trong việc tiếp cận đám cháy, tổ 
chức chữa cháy rừng khi xảy ra. 

N 

H 

https://plo.vn/tags/Tmd1eeG7hW4gxJDhu6ljIEjDsmE=/nguyen-duc-hoa.html
https://plo.vn/tags/IDYwIFR14buVaQ==/60-tuoi.html
https://plo.vn/tags/IELhu4duaCBMw70gTuG7gW4=/benh-ly-nen.html
https://plo.vn/tags/IEjhuqFuIENo4bq_IFThu5FpIMSQYQ==/han-che-toi-da.html
https://plo.vn/tags/IEto4bqpdSBUcmFuZw==/khau-trang.html
https://plo.vn/tags/IFPhu58gWSB04bq_/so-y-te.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-van-dong-nguoi-cao-tuoi-han-che-ra-duong-899057.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-van-dong-nguoi-cao-tuoi-han-che-ra-duong-899057.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-van-dong-nguoi-cao-tuoi-han-che-ra-duong-899057.html
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Còn rừng trồng và rừng trồng chưa thành 
rừng chủ yếu là keo, phi lao, bạch 
đàn…phần lớn nằm tiếp giáp với dân cư, 
các điểm du lịch và đất canh tác nông 
nghiệp, nên dễ bị xâm hại và có nguy cháy 
rừng cao. 

Theo thông tin cảnh báo cháy rừng của 
Cục Kiểm lâm và qua theo dõi diễn biến thời 
tiết, từ ngày 7/2, Chi cục Kiểm lâm Bình 
Thuận đã ban hành cảnh báo cháy rừng cấp 
V (cực kỳ nguy hiểm) thuộc địa bàn các 
huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, 
Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh và TP Phan 
Thiết và cấp IV (rất nguy hiểm) thuộc địa bàn 
huyện Tuy Phong, Bắc Bình và thị xã La Gi. 

Các chủ rừng ở Bình Thuận liên tục tuần tra trong 

mùa khô. 

Theo đó, vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy 
rừng và có nguy cơ cháy cao khoảng 
241.423 ha, chiếm 80,83% diện tích có rừng. 

Tại huyện Hàm Thuận Bắc hiện có 
khoảng 67.000 ha rừng. Ông Nguyễn Văn 
Lập, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận 
Bắc, cho biết, trong số diện tích rừng trên, 
hiện có khoảng 22.000 ha có nguy cơ xảy ra 
cháy rừng, tập trung chủ yếu tại các xã La 
Dạ, Thuận Hòa, Đông Tiến, Thuận Minh… 

Ông Huỳnh Hiếu, Chi cục phó Chi cục 
Kiểm lâm Bình Thuận cho biết, để phòng 
chống cháy rừng ngay đầu mùa khô 2019-
2020, Chi cục đã đưa vào sử dụng các công 
trình phòng chống cháy rừng đã được 
nghiệm thu như đốt chần hơn 899 ha, cày 
băng trắng cản lửa hơn 545 ha, thu gom và 
xử lý vật liệu cháy 2,5 ha, phát và đốt vật liệu 
cháy hơn 29 ha, làm băng trắng 30,7 ha… 

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã chủ 
động triển khai các biện pháp thu gom, xử lý 
làm giảm thiểu khối lượng vật liệu cháy và 
khả năng cháy rừng tại các khu vực thuộc 

vùng trọng điểm cháy trong lâm phần quản 
lý, dù chưa bố trí được kinh phí để làm các 
công trình lâm sinh phòng cháy chữa cháy 
rừng (PCCCR). 

Không chủ quan  

Ông Lập cho biết, hiện thời tiết trên địa 
bàn đang mùa khô hanh với diễn biến phức 
tạp, nên các chủ rừng không lơ là. 

Theo đó, các BQL rừng đã bố trí lại lực 
lượng các chốt, trạm bảo vệ rừng tại các khu 
vực trọng điểm về cháy rừng. Cũng như tăng 
cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát 
ngăn chặn các hành vi vi phạm về bảo vệ 
rừng và PCCCR. Nhờ vậy từ đầu năm đến 
nay, các vụ cháy rừng trên địa bàn đều được 
các đơn vị phát hiện sớm, dập tắt kịp thời 
nên thiệt hại không đáng kể. 

Tương tự hơn 15.259 ha rừng tại BQL 
rừng phòng hộ Lê Hồng Phong (Bắc Bình) 
trước và sau tết được giữ vững. Theo BQL 
rừng phòng hộ Lê Hồng Phong, đó là nhờ 
chủ động rà soát các khu vực trọng điểm về 
nguy cơ xảy ra cháy rừng. 

Ngoài ra, đơn vị đã bố trí lực lượng theo 
dõi tình hình và xây dựng phương tuần tra 
rừng liên tục. Đồng thời, tổ chức tuyên 
truyền, ký cam kết đối với những hộ dân 
sống ven rừng, gần rừng trong việc 
PCCCR… 

Ông Huỳnh Hiếu, Chi cục phó Chi cục 
Kiểm lâm Bình Thuận cho biết, từ đầu mùa 
khô 2020 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 20 trường 
hợp cháy thực bì dưới tán rừng (lá, cỏ khô...) 
với diện tích hơn 21 ha. Tất cả các trường 
hợp cháy trên được các đơn vị chủ rừng 
phát hiện sớm, chữa cháy kịp thời, nên 
không gây thiệt hại tài nguyên rừng. 

Ông Huỳnh Hiếu cho biết, để phòng 
chống cháy rừng trong mùa khô năm 2020, 
Chi cục đã tập trung chỉ đạo và triển khai 
thực hiện phương án bảo vệ rừng và 
PCCCR từ cấp tỉnh, huyện đến các đơn vị 
chủ rừng và UBND các xã có rừng. 

Theo đó, đã củng cố, kiện toàn 9 Ban chỉ 
huy cấp huyện, 50 Ban chỉ huy cấp chủ 
rừng, 52 Ban chỉ huy cấp xã và thành lập lực 
lượng ứng cứu cấp huyện 128 người, cấp 
chủ rừng 460 người, cấp xã 474 người. 
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Thành lập tổ/đội PCCCR cấp chủ rừng 
gồm 196 tổ/1.742 người, cấp xã 166 
tổ/1.402 người và 2.070 hộ nhận khoán bảo 
vệ rừng. Chuẩn bị phương tiện phục vụ 
chữa cháy tại chỗ gồm: 77 ô tô, 57 máy cày, 
1.368 xe máy; 65 máy thổi gió; công cụ thủ 
công phục vụ chữa cháy rừng có 1.580 

cuốc, xẻng, rựa, cào cỏ và 890 công cụ 
khác… 

PV // https://kinhtenongthon.vn/.- 2020 
(ngày 20 tháng 3) 

https://kinhtenongthon.vn/binh-thuan-
canh-bao-chay-rung-cap-cuc-ky-nguy-hiem-

post34333.html 

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

ĐÓNG CỬA BÃI GIỮ XE GẦN BIỂN ĐỂ HẠN CHẾ TẬP TRUNG 
ĐÔNG NGƯỜI 

BND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) 
đã yêu cầu đơn vị liên quan đóng cửa 
bãi giữ xe tại khu vực biển Đồi Dương 

để hạn chế người dân xuống biển, tập trung 
đông người, phòng ngừa dịch Covid-19 lây 
lan. 

Bãi biển Đồi Dương (TP Phan Thiết)  

Trưa 28-3, ông Võ Văn Thông, Phó Chủ 
tịch UBND TP Phan Thiết cho biết, trước 
tình hình người dân và du khách vẫn tập 
trung đông người tại bãi biển, đơn vị đã yêu 
cầu các đơn vị liên quan đóng cửa bãi giữ 
xe tại khu vực biển Đồi Dương (TP Phan 
Thiết) để hạn chế người dân xuống biển, 
tránh dịch Covid-19 lây lan. 

Trước đó, nhằm chủ động ngăn chặn, 
ứng phó và dập dịch Covid-19 triệt để, 
UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu 
cầu người dân không tụ tập từ 10 người trở 
lên ngoài phạm vi công sở, trường học, cơ 
sở khám chữa bệnh từ 0 giờ, ngày 28-3 đến 
15-4. 

Tuy nhiên, sáng 28-3, theo ghi nhận, tại 
bãi biển Đồi Dương (TP Phan Thiết), hàng 

trăm người dân vẫn bất chấp cảnh báo, vô 
tư xuống biển tắm. 

Biển Đồi Dương (TP Phan Thiết) . Ảnh: X. LAI 

Nhiều người dân không đeo khẩu trang, 
tắm biển sát nhau, vô tư nói chuyện khiến 
nguy cơ dịch Covid-19 lây lan. 

Trước tình hình này, từ 12 giờ trưa cùng 
ngay, UBND TP Phan Thiết đã chủ động, 
yêu cầu các đơn vị quản lý bãi giữ xe tại khu 
vực biển Đồi Dương đóng cửa để hạn chế 
người dân xuống biển, tụ tập đông người. 

Ngoài ra, ông Võ Văn Thông cũng cho 
biết, trong sáng 28-3, UBND TP Phan Thiết 
cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực 
hiện việc xử phạt đối với những người dân 
nào không đeo khẩu trang để phòng dịch tại 
các khu vực công cộng. 

 
Nguyễn Tiến // 

https://www.sggp.org.vn.- 2020 
 (ngày 28 tháng 3) 

https://www.sggp.org.vn/dong-cua-bai-
giu-xe-gan-bien-de-han-che-tap-trung-

dong-nguoi-653820.html 

 
 

U 

https://kinhtenongthon.vn/binh-thuan-canh-bao-chay-rung-cap-cuc-ky-nguy-hiem-post34333.html
https://kinhtenongthon.vn/binh-thuan-canh-bao-chay-rung-cap-cuc-ky-nguy-hiem-post34333.html
https://kinhtenongthon.vn/binh-thuan-canh-bao-chay-rung-cap-cuc-ky-nguy-hiem-post34333.html
https://www.sggp.org.vn/dong-cua-bai-giu-xe-gan-bien-de-han-che-tap-trung-dong-nguoi-653820.html
https://www.sggp.org.vn/dong-cua-bai-giu-xe-gan-bien-de-han-che-tap-trung-dong-nguoi-653820.html
https://www.sggp.org.vn/dong-cua-bai-giu-xe-gan-bien-de-han-che-tap-trung-dong-nguoi-653820.html
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KHỬ TRÙNG TÀU PHÚ QUÝ EXPRESS DO CHỞ 3 KHÁCH DU LỊCH 

ặc dù UBND tỉnh đã có văn bản 
dừng đón tiếp khách đi du lịch tại 
đảo Phú Quý nhưng 3 du khách vẫn 

lên tàu trót lọt.  

Ngày 26-3, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, 
Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết đã 
xét nghiệm sàng lọc ban đầu đối với 3 mẫu 
bệnh phẩm của 3 du khách nghi mắc 
COVID-19 và đang chờ thêm kết quả xét 
nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang. 

 
Tàu Phú Quý Express. 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Bình Thuận, ba trường hợp trên là bà VTHL 
(33 tuổi, ngụ Nam Định) và vợ chồng bà 
PTLT và ông TTD (ngụ Hà Nội). 

Ngày 18-3, ba người này lên máy bay từ 
sân bay Nội Bài bay vào Đà Lạt (chuyến bay 
VJ 407, không nhớ số ghế) ở tại khách sạn 
CoBe Homestay, địa chỉ: số 27 Nguyễn Trãi, 
TP Đà Lạt. 

Tại Đà Lạt, mọi người đi ga Đà Lạt, một 
số quán cà phê, quán ăn gần khách sạn 
(không nhớ rõ tên). Đến ngày 20-3, cả 3 
người thuê xe xuống Phan Thiết (không nhớ 
số xe) ở tại khách sạn Meraki Oasis, địa chỉ: 
150 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Phan 
Thiết. 

Ngày 21-3, họ thuê xe đi dọc đường Bàu 
Trắng (đường 706B). Các ngày còn lại chỉ đi 
dạo quanh khách sạn. 

Đến 11 giờ ngày 24-3, cả 3 người đón tàu 
ra đảo Phú Quý và khi xuống đảo đã được 
Bệnh viện Quân dân Y Phú Quý kiểm tra sức 
khỏe, cho cách ly tại bệnh viện. 

Vào lúc 11 giờ 30 ngày 25-3, tàu khách 
Phú Quý Express từ Phú Quý đã cập cảng 

vận tải Thương Chánh để đưa 3 người này 
vào Phan Thiết tiến hành cách ly xét nghiệm, 
cùng đi còn có 13 người khác ở đảo có tiếp 
xúc gần với 3 người trên. 

Bác sĩ Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y 
tế, cho biết: Theo điều tra ban đầu, những 
người này không đến từ vùng dịch. Hiện nay 
cũng đã không còn sốt. Nhưng để đảm bảo 
quy trình kiểm soát và phòng ngừa, sẽ tiến 
hành kiểm tra dịch tễ. 

Để phòng ngừa những người đã tiếp xúc 
gần với 3 du khách nêu trên, cảng vận tải 
Thương Chánh cũng đã đóng các cửa ra 
vào và đã tiến hành khử trùng tàu Phú Quý 
Express. 

Đến thời điểm hiện tại đã xác định tổng 
cộng có 26 người tiếp xúc gần với 3 du 
khách trên, trong đó có 5 người thân ở Nam 
Định và Hà Nội. 21 người còn lại gồm 13 
người ở đảo Phú Quý và một số địa phương 
khác như Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, 
Quảng Ngãi, Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Đáng lưu ý là ngày 20-3, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã ban hành văn bản về việc tạm 
dừng đón tiếp khách đi du lịch tại đảo Phú 
Quý cho đến khi tỉnh Bình Thuận kiểm soát 
được tình hình dịch bệnh COVID-19. 

Trong đó, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở 
Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông 
vận tải, UBND huyện Phú Quý theo chức 
năng, nhiệm vụ kịp thời thông báo cho nhân 
dân và du khách được biết, thực hiện. Báo 
chí cũng đã đưa tin rộng rãi việc này. 

 
Tàu Phú Quý Express chuẩn bị vào cảng 

M 

https://plo.vn/tags/IE5ndXnhu4VuIFF14buRYyBWaeG7h3Q=/nguyen-quoc-viet.html
https://plo.vn/tags/IFRoxrDGoW5nIENow6FuaA==/thuong-chanh.html
https://plo.vn/tags/IDMgRHUgS2jDoWNo/3-du-khach.html
https://plo.vn/tags/IDMgRHUgS2jDoWNo/3-du-khach.html
https://image.plo.vn/w800/Uploaded/2020/yqdxwpwjv/2020_03_26/t3_hfwc.png
https://image.plo.vn/w800/Uploaded/2020/yqdxwpwjv/2020_03_26/t_oluo.png
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Thế nhưng không hiểu sao ngày 24-3, ba 
du khách trên lại dễ dàng lên tàu đi đảo Phú 
Quý mà không bị ngăn chặn. Chỉ đến khi ra 
đảo mới bị phát hiện, kiểm tra. 

Rất nhiều người dân Phú Quý cho biết 
hàng chục ngàn người dân đảo đang nín 
thở, hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm của 3 
du khách nói trên. 

Dưới đây là một số hình ảnh ghi tại cảng 
Phan Thiết: 

Đưa 3 du khách xuống tàu 

 
Các du khách lên xe cứu thương đưa về cách ly 

 
Chuẩn bị khử trùng tàu Phú Quý Express 

 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2020 
(ngày 26 tháng 3) 

https://plo.vn/xa-hoi/khu-trung-tau-phu-
quy-express-do-cho-3-khach-du-lich-

899983.html

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

NGÀNH CÔNG THƯƠNG BÌNH THUẬN: 99% HỒ SƠ 
ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐÚNG HẠN 

hời gian qua, công tác cải cách hành 

chính (CCHC) của ngành Công 

Thương Bình Thuận đã đạt kết quả 

tích cực. Đến nay, đảm bảo số hồ sơ tiếp 

nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 4 đạt 

từ 40% trở lên và mức độ 3 đạt từ 30% trở 

lên; 99% hồ sơ hành chính đảm bảo được 

giải quyết đúng lịch hẹn.    

Ông Đỗ Minh Kính - Giám đốc Sở Công 

Thương tỉnh Bình Thuận - cho biết, thực 

hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), 

trong thời gian qua sở đã ban hành và tổ 

chức thực hiện quy trình điện tử giải quyết 

TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

sở để sử dụng trong hệ thống phần mềm 

một cửa điện tử. Sở cũng thực hiện chấn 

chỉnh việc giải quyết TTHC và nâng cao hiệu 

quả quản trị hành chính công, khắc phục 

những hạn chế trong công tác CCHC; cải 

thiện, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá 

nhân trong lĩnh vực của ngành Công 

Thương. 

Tính đến nay, tổng số TTHC đang có hiệu 

lực thi hành của Sở Công Thương được 

công khai là 121 TTHC. Các hồ sơ, thủ tục 

của doanh nghiệp (DN) luôn được đảm bảo 

giải quyết đúng và sớm hẹn tới 99%. Trong 

tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, sở cũng 

T 

https://plo.vn/xa-hoi/khu-trung-tau-phu-quy-express-do-cho-3-khach-du-lich-899983.html
https://plo.vn/xa-hoi/khu-trung-tau-phu-quy-express-do-cho-3-khach-du-lich-899983.html
https://plo.vn/xa-hoi/khu-trung-tau-phu-quy-express-do-cho-3-khach-du-lich-899983.html
https://image.plo.vn/w800/Uploaded/2020/yqdxwpwjv/2020_03_26/t1_cadu.png
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đảm bảo số việc tiếp nhận giải quyết ở mức 

độ 4 đạt từ 40% trở lên và mức độ 3 đạt từ 

30% trở lên. 

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và 
doanh nghiệp "Một cửa tại chỗ" 

Đặc biệt, Bình Thuận là địa phương tập 

trung thu hút nhiều dự án đầu tư trên lĩnh 

vực năng lượng, do đó Sở Công Thương đã 

tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 

quy định về "một cửa liên thông" trong giải 

quyết các TTHC cấp điện qua lưới trung áp 

giữa các cơ quan nhà nước và ngành điện. 

Thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế 

bản vẽ thi công, kiểm tra công tác nghiệm 

thu các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy 

điện, các công trình điện trên địa bàn tỉnh. 

Chủ trì, giải quyết việc triển khai lập thiết kế 

di dời, cải tạo các vị trí giao chéo tuyến 

đường dây 500kV, 220kV và 110kV với 

tuyến đường cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn 

các huyện thuộc tỉnh Bình Thuận. 

Bên cạnh đó, triển khai đánh giá mức độ 

hài lòng của người dân, DN đối với việc giải 

quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công 

tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp, bảo đảm 

thực chất, tránh hình thức; kịp thời động 

viên, khen thưởng cán bộ, công chức, viên 

chức được đánh giá cao trong giải quyết 

TTHC và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, 

viên chức có hành vi vi phạm quy định. Thực 

hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân 

đối với các trường hợp trễ hẹn trong giải 

quyết TTHC do cơ quan quản lý nhà nước 

gây ra... 

Việc chủ động cắt giảm thời gian, giảm 

các thủ tục rườm rà của sở đã được cộng 

đồng DN đánh giá cao. "Các hồ sơ, thủ tục 

của DN liên quan đến xuất khẩu đã được Sở 

Công Thương tiếp nhận trực tuyến nên quá 

trình giải quyết rất nhanh, tiết giảm được tối 

đa thời gian, chi phí cho DN" - bà Nguyễn 

Thị Kim Oanh - Giám đốc Công ty Thương 

mại XNK Thành An - đánh giá 

 

NgọcThảo // https://congthuong.vn.- 

2020 (ngày 16 tháng 3) 

https://congthuong.vn/nganh-cong-

thuong-binh-thuan-99-ho-so-duoc-giai-

quyet-dung-han-134089.html 

 

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

TỪ 17 GIỜ NGÀY 26-3, QUÁN NHẬU, CÀ PHÊ,... TẠI BÌNH THUẬN 
TẠM DỪNG KINH DOANH 

ừ 17 giờ chiều nay (26-3), các quán 

nhậu, cà phê, hớt tóc máy lạnh,... ở 

tỉnh Bình Thuận sẽ tạm ngừng kinh 

doanh để phòng dịch Covid-19. 

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát, 

khoanh vùng để hạn chế lây lan dịch Covid-

19 trên diện rộng, UBND tỉnh Bình Thuận đã 

có văn bản chỉ đạo về việc kiểm soát chặt 

chẽ khách du lịch đến địa phương. 

Theo đó, hiện nay, Bình Thuận là một 

trong 15 tỉnh, thành có người nhiễm Covid-

19 (9 ca nhiễm). 

Mặc dù tỉnh đã triển khai các giải pháp 

cấp bách để tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, nhưng trên địa 

T 

https://congthuong.vn/nganh-cong-thuong-binh-thuan-99-ho-so-duoc-giai-quyet-dung-han-134089.html
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bàn tỉnh vẫn còn phát sinh khách nước ngoài 

đến Bình Thuận du lịch (khách đi tự túc, di 

chuyển đến Bình Thuận trên phương tiện xe 

khách và tự tìm chổ ở tại các nhà nghỉ, nhà 

trọ, các khách sạn có quy mô nhỏ). 

Đối với khách du lịch đang ở tại các cơ sở lưu trú trên 
địa bàn tỉnh thì cần ở yên tại cơ sở lưu trú, bắt buộc 
đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Ảnh minh hoạ 

Bên cạnh đó, hiện nay đang có hiện 

tượng người dân từ các địa phương có dịch 

Covid-19 đến Bình Thuận với mục đích thăm 

thân hoặc du lịch. Điều này gây khó khăn 

cho các lực lượng chức năng trong công tác 

kiểm soát, khoanh vùng để hạn chế lây lan 

dịch bệnh trên diện rộng. 

Để có sự phối hợp đồng bộ cùng với 

ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu 

Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan tiếp tục hướng dẫn, khuyến cáo, 

yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch, các đơn vị 

lữ hành hoạt động trên địa bàn tỉnh tạm 

dừng đón khách du lịch quốc tế đang ở các 

tỉnh, thành trong nước và khách du lịch trong 

nước từ các địa phương có dịch Covid-19 

đến du lịch tại Bình Thuận từ nay cho đến 

khi có chỉ đạo mới. 

Các quán nhậu, cà phê, hớt tóc máy lạnh,... ở Bình 

Thuận sẽ phải đóng cửa từ 17 giờ chiều nay 26-3 

Đối với khách du lịch đang ở tại các cơ sở 

lưu trú trên địa bàn tỉnh thì cần ở yên tại cơ 

sở lưu trú, không tổ chức đi tham quan; thực 

hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh phòng 

dịch, bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đến 

nơi công cộng hoặc khi tiếp xúc gần với 

người khác. Trường hợp phát hiện đơn vị 

nào không chấp hành các khuyến cáo trên 

thì xử lý nghiêm khắc và công khai tên đơn 

vị trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu 

các huyện, thị trên địa bàn chỉ đạo các công 

ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tạm 

dừng kinh doanh nhà hàng, quán bia, quán 

ăn, cà phê, giải khát (công suất phục vụ 30 

người trở lên); tạm dừng hoạt động các cơ 

sở hớt tóc máy lạnh, các cơ sở vui chơi, giải 

trí dành cho thanh thiếu niên, các câu lạc bộ 

thể thao,... từ 17 giờ ngày 26-3 cho đến khi 

có chỉ đạo mới của UBND tỉnh. 

 

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

 (ngày 26 tháng 3) 

https://www.sggp.org.vn/tu-17-gio-ngay-

263-quan-nhau-ca-phe-tai-binh-thuan-tam-

dung-kinh-doanh-653386.html
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IV. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BÌNH THUẬN CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH “OH WOW! MŨI NÉ” 

gày 3-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với 
Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức công bố 

chương trình “Oh Wow! Mũi Né”. 

Danh thắng Bàu Trắng, điểm du lịch hấp dẫn của 
Bình Thuận. 

Chương trình nhằm đẩy mạnh truyền 
thông, xúc tiến thương hiệu, thu hút sự quan 
tâm, chú ý của khách du lịch trong nước và 

quốc tế đối với thương hiệu du lịch Mũi Né - 
Bình Thuận, xây dựng Mũi Né trở thành 
điểm đến an toàn, chất lượng, đẳng cấp. 
Vận động các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, 
điểm tham quan và dịch vụ trên địa bàn tỉnh 
giảm giá đối với các dịch vụ như: vận 
chuyển, lưu trú, ăn uống, điểm tham quan, 
mua sắm, giải trí, thể thao biển, chăm sóc 
sức khỏe, cà phê, quà lưu niệm trên địa bàn. 
Tặng một triệu thẻ chương trình VIP “Oh 
Wow! Mũi Né” miễn phí cho du khách… 

 

Vũ Đình Đông // https://www.qdnd.vn.- 
2020 (ngày 4 tháng 3) 

https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-
duc/doi-song-van-hoa/binh-thuan-cong-bo-

chuong-trinh-oh-wow-mui-ne-611356

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

CHUẨN BỊ KHỞI CÔNG BÃI BIỂN RIÊNG DỰ ÁN 
APEC MANDALA WYNDHAM MŨI NÉ 

ự án Apec Mandala Wyndham Mũi 
Né không chỉ hưởng lợi nằm trên một 
trong những cung đường bờ biển 

đẹp nhất Việt Nam mà còn sở hữu một bãi 
biển riêng thơ mộng với những tiện ích vui 
chơi giải trí thú vị. 

Những khách sạn có bãi biển riêng 
luôn được yêu thích 

Ngày nay, bên cạnh du lịch trải nghiệm 
khám phá thì thiên hướng du lịch nghỉ 
dưỡng biển ngày càng chiếm ưu thế, sau 
những thời gian làm việc căng thẳng con 
người sẽ cần tìm đến những giải pháp thư 
giãn tinh thần và thể xác, đó là lý do những 
khu nghỉ dưỡng ngày càng phát triển. 

Ngoài việc mang đến cho du khách 
những địa điểm lưu trú chất lượng, những 
dịch vụ đẳng cấp thì việc tạo nên một không 
gian riêng tư cũng là điểm mấu chốt để thu 

hút du khách. Vậy nên rất nhiều khu nghỉ 
dưỡng đã phát triển những bãi biển riêng 
dành riêng cho khách hàng của họ. 

Vào mùa du lịch, những địa điểm du lịch 
hấp dẫn như Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long, 
Thanh Hóa, Mũi Né thường xuyên phải 
chứng kiến những bãi biển đông nghẹt 
người. Không một ai muốn mình là một trong 
số những người đang đứng giữa "biển 
người" đó? Khi đó kỳ nghỉ dưỡng vô hình 
chung mất hết giá trị. Vì thế một khu nghỉ 
dưỡng đẳng cấp đích thực cần tạo ra được 
cho du khách một không gian đủ náo nhiệt 
để vui nhưng cũng đủ tĩnh mặc để riêng tư. 
Một số khu nghỉ dưỡng sở hữu bãi biển riêng 
tuyệt đẹp có thể kể đến như: The Nam Hải 
Hội An, L’Alyana Ninh Vân Bay, 
InterContinental Sun Peninsula Đà Nẵng, 
Amanoi Ninh Thuận… và sắp tới là khu nghỉ 

N 

D 

https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/binh-thuan-cong-bo-chuong-trinh-oh-wow-mui-ne-611356
https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/binh-thuan-cong-bo-chuong-trinh-oh-wow-mui-ne-611356
https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/binh-thuan-cong-bo-chuong-trinh-oh-wow-mui-ne-611356
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dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né tại 
Bình Thuận. 

Bãi biển riêng tại Apec Mandala 
Wyndham Mũi Né có gì hấp dẫn? 

Với mong muốn mang đến cho du khách 
không gian nghỉ dưỡng đích thực, Dự án 
Apec Mandala Wyndham Mũi Né cũng phát 
triển một bãi biển riêng với những tiện ích 
thú vị. 

Apec Mandala Wyndham Mũi Né nằm 
trên con đường ven biển đẹp nhất Bình 
Thuận, giao thông thuận tiện. Đặc biệt sau 
khi dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và 
sân bay Phan Thiết đi vào sử dụng sẽ giúp 
kết nối giao thông thuận tiện, khi đó thiên 
đường nghỉ dưỡng Mũi Né, Bình Thuận với 
bờ biển đẹp trải dài, nhiều khu danh lam 
thắng cảnh, di tích lịch sử và nền văn hoá 
Chăm Pa giàu bản sắc sẽ là điểm lựa chọn 
hàng đầu cho những du khách từ khắp mọi 
nơi. 

Phối cảnh bãi biển riêng tại dự án Apec Mandala 
Wyndham Mũi Né 

Bên cạnh những thuận tiện về mặt cơ sở 
hạ tầng, dự án cũng tận dụng những cảnh 
đẹp tư nhiên vốn có. Phát triển bãi biển riêng 
từ ý tưởng những con sóng biển, con đường 

dạo bộ bên bờ biển được thiết kế dích dắc 
tạo nên một phần kiến trúc vừa hài hòa với 
thiên nhiên vừa tinh tế để tạo nên những 
không gian check in thú vị cho du khách. Bao 
quanh đường đi là những rặng dừa xanh tỏa 
bóng mát và vẻ đẹp ấn tượng của những cây 
hoa tuyết sơn phi hồng. Những chiếc chòi 
được lợp bằng lá cọ hài hòa với tự nhiên sẽ 
là địa điểm lý tưởng để du khách chiêm 
ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp 
những khi bình minh hoặc hoàng hôn 

Hình ảnh tuyệt đẹp của bình minh trên biển 

Khu dưới bãi biễn là nơi du khách tắm 
nắng hay tự do vui chơi các trò chơi vận 
động ngoài bãi biển hoặc là địa điểm lý 
tưởng để tổ chức teambuilding hoặc picnic 
ngoài trời. 

Bãi biển riêng tại dự án Apec Mandala 
Wyndham Mũi Né dự kiến được khởi công 
vào giữa tháng Ba và sẽ hoàn thiện vào 
tháng 6 năm nay 

 

Ánh Dương // http://toquoc.vn/.- 2020 
(ngày 19 tháng 3) 

http://toquoc.vn/chuan-bi-khoi-cong-bai-
bien-rieng-du-an-apec-mandala-wyndham-

mui-ne-4202019380730.htm 

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

ĐIỂM DU LỊCH PHAN THIẾT THÍCH NGHI VỚI VIỆC 
'ĐÓNG CỬA' CHỐNG DỊCH COVID-19 

ính đến thời điểm ngày 30/3, các cơ 
sở kinh doanh các dịch vụ, nhà hàng, 
quán bia trên địa bàn thành phố Phan 

Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã thực hiện tạm thời 
đóng cửa. Nhiều quán cà phê, quán ăn 
chuyển sang hình thức mua bán trực tuyến 

(online), giao tận nhà hoặc chỉ bán mang về, 
không phục vụ tại chỗ. 

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại 
trung tâm thành phố Phan Thiết, trong các 
nhà hàng, quán nhậu trên các đường Hùng 
Vương, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng… đã 

T 

http://toquoc.vn/chuan-bi-khoi-cong-bai-bien-rieng-du-an-apec-mandala-wyndham-mui-ne-4202019380730.htm
http://toquoc.vn/chuan-bi-khoi-cong-bai-bien-rieng-du-an-apec-mandala-wyndham-mui-ne-4202019380730.htm
http://toquoc.vn/chuan-bi-khoi-cong-bai-bien-rieng-du-an-apec-mandala-wyndham-mui-ne-4202019380730.htm
https://toquoc.mediacdn.vn/2020/3/19/photo-1-15845052445901963266781-1584581132807-15845811328071483119556.jpg
https://toquoc.mediacdn.vn/2020/3/19/photo-2-15845052446051960062908-1584581137102-1584581137102689070620.jpg
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không còn cảnh tượng đông người tụ tập; 
các cơ sở kinh doanh đã chấp hành chủ 
trương về tạm dừng hoạt động để phòng 
dịch COVID-19. Một số quán có quy mô nhỏ 
trên đường Tuyên Quang vẫn còn hoạt động 
những chỉ treo bảng “Bán mang về hoặc 
giao thức ăn tận nhà”. 

Các hàng quán quy mô lớn tại thành phố Phan Thiết 
thực hiện việc tạm dừng kinh doanh hạn chế tạp trung 

đông người theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận.  

Một chủ quán bia trên đường Hùng 
Vương cho biết: “Việc tạm đóng cửa quán 
sẽ khiến tình hình kinh doanh của chúng tôi 
gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là gánh nặng 
thuê mặt bằng, lương nhân viên… Tuy 
nhiên, tôi nghĩ đây là hành động cần thiết 
trong thời điểm này để phòng dịch, không 
nên tụ tập đông người. Vì vậy, tôi thực hiện 
nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh”. 

Đồng quan điển, nhiều chủ quán ăn, cửa 
hàng trên địa bàn thành phố Phan Thiết 
cũng cho biết, họ chấp hành chỉ đạo của 
chính quyền, chấp nhận thiệt hại về kinh tế 
vì lợi ích chung. 

Các hàng quán tại thành phố Phan Thiết thực hiện 
việc không phục vụ tập trung đông người mà chỉ bán 
hàng mang về nhà. 

Công viên biển Đồi Dương trước đây là 
nơi thường xuyên thu hút đông du khách và 
người dân tắm biển, luyện tập thể thao. Thế 
nhưng, hiện tại không còn cảnh tụ tập đông 
người trên bãi biển để vui chơi, tắm biển. 
Một số người lớn tuổi tập thể dục dưỡng 

sinh tại công viên nhưng tất cả đều đeo khẩu 
trang và tránh tiếp xúc gần với người khác. 
Ban quản lý cùng các lực lượng chức năng 
tổ chức trực gác, thường xuyên nhắc nhở 
người dân không tụ tập đông đúc để giảm 
nguy cơ lây lan. 

Tuy nhiên, tại khu vực biển Thương 
Chánh vẫn còn một số người dân đi tập thể 
dục, tắm biển chủ quan, chưa thực hiện 
nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Công an 
phường Hưng Long (thành phố Phan Thiết) 
đã lập một chốt gác tại lối đi đẫn xuống bãi 
biển để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang 
và giữ khoảng cách an toàn. 

Ngoài việc phát khẩu trang miễn phí, các 
lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố 
Phan Thiết còn lập biên bản xử lý các trường 
hợp không chấp hành quy định đeo khẩu 
trang dù đã nhắc nhở nhiều lần. 

Một trường hợp bị xử lý vì không đeo khẩu trang nơi 
công cộng. 

Tính đến ngày 30/3, trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận không ghi nhận thêm các trường hợp 
mới mắc COVID-19, tổng số ca mắc bệnh tại 
tỉnh là 9. 

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, cho biết: Các 
trường hợp mắc COVID-19 đang được điều 
trị tại bệnh viện tỉnh, trong đó có 7 trường 
hợp cho kết quả âm tính lần 1. Hiện cả 9 
người mắc COVID-19 có tình trạng sức khỏe 
bình thường. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình 
Thuận cũng đã đưa vào hoạt động Phòng 
xét nghiệm SARS-CoV-2 có khả năng xét 
nghiệm 100 mẫu/ngày. 

Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn/.- 
2020 (ngày 30 tháng 3) 

https://baotintuc.vn/du-lich/diem-du-lich-
phan-thiet-thich-nghi-voi-viec-dong-cua-

chong-dich-covid19-
20200330102911668.htm 

https://baotintuc.vn/du-lich/diem-du-lich-phan-thiet-thich-nghi-voi-viec-dong-cua-chong-dich-covid19-20200330102911668.htm
https://baotintuc.vn/du-lich/diem-du-lich-phan-thiet-thich-nghi-voi-viec-dong-cua-chong-dich-covid19-20200330102911668.htm
https://baotintuc.vn/du-lich/diem-du-lich-phan-thiet-thich-nghi-voi-viec-dong-cua-chong-dich-covid19-20200330102911668.htm
https://baotintuc.vn/du-lich/diem-du-lich-phan-thiet-thich-nghi-voi-viec-dong-cua-chong-dich-covid19-20200330102911668.htm
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“NGẠC NHIÊN” KHI ĐẾN MŨI NÉ 
ần đầu tiên tại Việt Nam, một điểm du 
lịch phát hành tới 1 triệu  thẻ VIP ưu 
đãi miễn phí lớn dành cho du khách khi 

đến du lịch Mũi Né, tỉnh Bình Thuận.   

Nhằm thúc đẩy tăng trưởng cho ngành du 
lịch, ngày 3-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình 
Thuận tổ chức công bố chương trình hành 
động quảng bá điểm đến của thương hiệu 
địa phương với chủ đề: “Oh Wow! Mũi Né”. 

Chương trình hướng đến đẩy mạnh công 
tác truyền thông, xúc tiến thương hiệu gắn 
với việc hấp dẫn và thu hút sự quan tâm, chú 
ý của khách du lịch trong nước và quốc tế 
với thương hiệu du lịch Mũi Né - Việt Nam. 

Tại lễ công bố chương trình “Oh Wow! 
Mũi Né”, các doanh nghiệp trực tiếp đăng ký 
tham gia chương trình thông qua việc công 
bố gói kích cầu, giảm giá, chính sách ưu đãi 
và đảm bảo chất lượng sản phẩm. 

Dịp này, chương trình còn phát hành 1 
triệu thẻ chương trình VIP “Oh Wow! Mũi 
Né” miễn phí, qua đó xây dựng điểm đến Mũi 
Né an toàn, chất lượng để tạo sự hấp dẫn 
thị trường khách nội địa và các thị trường 
khách quốc tế tiềm năng khác của Bình 
Thuận cho thời gian tới. 

Du lịch Bình Thuận sẽ có nhiều điều bất ngờ trong 

chương trình "Oh Wow! Mũi Né"  

Thông qua “Oh Wow! Mũi Né” vận động 
các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, điểm 
tham quan và dịch vụ trên địa bàn tỉnh có 
chính sách khuyến mãi, giảm giá từ 10 - 50% 
(hoặc cao hơn) đối với các dịch vụ như: vận 
chuyển, lưu trú, ăn uống, điểm tham quan, 
mua sắm, giải trí, thể thao biển, chăm sóc 
sức khỏe, cà phê, quà lưu niệm trên địa bàn. 

Du lịch Bình Thuận không chỉ có biển mà còn có 
nhiều điều ngạc nhiên khác 

Các doanh nghiệp tham gia chương trình 
được giới thiệu sản phẩm dịch vụ ưu đãi trên 
các kênh quảng bá và được bảo chứng dịch 
vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối 
hợp với Hiệp hội Du lịch. 

Chương trình góp phần kiểm soát và đảm 
bảo uy tín của dịch vụ về an toàn, giá ưu đãi 
và đúng chất lượng. Từ đó mang lại cho du 
khách cảm giác ngạc nhiên “oh” và “wow” khi 
chọn Mũi Né - Bình Thuận với những trải 
nghiệm rất bất ngờ và không đâu có được. 

 

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

(ngày 3 tháng 3)  

https://www.sggp.org.vn/ngac-nhien-khi-
den-mui-ne-648908.html
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NGÀNH DU LỊCH BÌNH THUẬN ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

BND tỉnh Bình Thuận đã ban hành 
Quyết định số 707/QĐ-UBND về Kế 
hoạch hành động ứng phó với biến 

đổi khí hậu Ngành Du lịch. 

Du khách trượt cát ở Bình Thuận 

Kế hoạch hành động đưa ra quan điểm 
ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi 
trường là nhiệm vụ của toàn xã hội, của các 
cấp, các ngành, các tổ chức và cộng đồng; 
lồng ghép yếu tố tác động do biến đổi khí 
hậu trong quá trình xây dựng, rà soát, điều 
chỉnh các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
phát triển ngành VHTTDL Bình Thuận; thích 
ứng và tận dụng những tác động, thách thức 
của biến đổi khí hậu để phát triển cơ sở hạ 
tầng; giảm thiểu phát thải khí nhà kính 
hướng đến một nền kinh tế bền vững; ứng 
phó với biến đổi khí hậu phải trên cơ sở tăng 
cường năng lực quản lý nhà nước, thể chế 
pháp luật, đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao. Mục tiêu là nâng cao khả năng 
ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, xây 
dựng các giải pháp nhằm tăng cường năng 
lực ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành 
VHTTDL Bình Thuận khi triển khai các quy 
hoạch, kế hoạch phát triển ngành giai đoạn 
2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; phòng 
tránh, giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo 
sự phát triển bền vững. 

Kế hoạch đề ra 3 nhóm nhiệm vụ thực 
hiện trong giai đoan 2020- 2025. Nhóm 
nhiệm vụ Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, 
đào tạo nâng cao năng lực ứng phó với biến 
đổi khí hậu và nước biển dâng do Sở Tài 
nguyên – Môi trường Bình Thuận chủ trì. 
Nhóm nhiệm vụ Tích hợp, rà soát, đánh giá 
tác động của biến đổi khí hậu và nước biển 
dâng đến lĩnh vực du lịch, tìm hiểu và tận 
dụng các cơ hội phát triển trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu do Sở VHTTDL chủ trì. 
Nhóm nhiệm vụ Nghiên cứu ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật, đề xuất và triển khai 
các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu 
và nước biển dâng cho ngành Du lịch do Sở 
Khoa học và Công nghệ chủ trì. 

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở 
VHTTDL Bình Thuận tổng hợp, xây dựng nội 
dung, kế hoạch tổng thể triển khai và từng 
năm thực hiện, điều phối chung các hoạt 
động thực hiện thuộc trách nhiệm của Sở 
VHTTDL; phối hợp với các cơ quan liên 
quan xây dựng cơ chế quản lý, điều hành, 
hướng dẫn thực hiện Kế hoạch hành động; 
phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho 
ngành VHTTDL; tổ chức kiểm tra, giám sát, 
đôn đốc việc xây dựng và triển khai Kế 
hoạch hành động cũng như các hoạt động 
khác có liên quan, định kỳ báo cáo UBND 
tỉnh. Các Sở TNMT; Tài chính; KHCN; 
KHĐT; UBND các huyện, thị xã, thành phố 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp thực 
hiện. 

Gia Khôi // http://baodulich.net.vn/.- 
2020 (ngày 31 tháng 3) 

http://baodulich.net.vn/Nganh-Du-lich-
Binh-Thuan-ung-pho-bien-doi-khi-hau-

2402-22538.html

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

QUẢNG BÁ ĐIỂM ĐẾN BÌNH THUẬN 

gày 3/3, tại Bình Thuận, Sở 

VHTTDL Bình Thuận phối hợp với 

HHDL Bình Thuận công bố chương 

trình hành động quảng bá điểm đến Bình 

Thuận an toàn, thân thiện, hấp dẫn và chất 

lượng có chủ đề “Oh Wow! Mũi Né”. 

U 

N 
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Chương trình nhằm thúc đẩy tăng trưởng 

khách du lịch đến Bình Thuận trong năm 

2020 cũng như đến năm 2023. 

Bàu Trắng-Mũi Né (ảnh:binhthuan.gov.vn) 

Theo đó, chương trình “Oh Wow! Mũi Né” 

hướng đến việc đẩy mạnh công tác truyền 

thông, xúc tiến thương hiệu gắn với việc hấp 

dẫn và thu hút sự quan tâm, chú ý của khách 

du lịch trong nước và quốc tế với điểm đến 

Mũi Né - Việt Nam. Thông qua chương trình, 

vận động các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, 

điểm tham quan và dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

có chính sách khuyến mãi, giảm giá từ 10-

50% (hoặc cao hơn) đối với các dịch vụ vận 

chuyển, lưu trú, ăn uống, điểm tham quan, 

mua sắm, giải trí, thể thao biển, chăm sóc 

sức khỏe, cà phê, quà lưu niệm trên địa bàn 

tỉnh; hướng đến phát hành 1 triệu thẻ VIP 

“Oh Wow! Mũi Né” ưu đãi, miễn phí lên đến 

50% trong thời gian 3 năm (2020-2022) tất 

cả các dịch vụ dành cho du khách trong và 

ngoài nước khi đến với Bình Thuận. Các 

doanh nghiệp khi tham gia chương trình 

được giới thiệu sản phẩm dịch vụ ưu đãi trên 

các kênh quảng bá và được Sở VHTTDL 

Bình Thuận phối hợp với HHDL Bình Thuận 

bảo chứng dịch vụ. 

Kế hoạch truyền thông dài hạn 2020-2022 

sẽ góp phần nhận diện thương hiệu chung 

của chương trình quảng bá điểm đến “Oh 

Wow! Mũi Né”; kiểm soát và đảm bảo uy tín 

của dịch vụ về an toàn, giá ưu đãi và chất 

lượng, mang lại cho du khách cảm giác ngạc 

nhiên với những trải nghiệm rất bất ngờ. 

Truyền thông quảng bá hướng đến đối 

tượng khách gia đình tự lái xe; khách đi 

đường hàng không có xe đưa đón; nhóm 

khách lẻ đi xe bus; khách đi theo đoàn thông 

qua các công ty lữ hành Việt Nam và quốc 

tế; nhóm khách quốc tế đăng ký trực tuyến 

(booking online)… Bên cạnh đó, cũng tập 

trung theo từng chủ đề như 10 điểm check-

in độc đáo, 10 resort có view biển đẹp nhất, 

10 quán cà phê lãng mạn nhất, 10 món ăn 

đường phố ngon nhất; 10 kỷ lục du lịch Mũi 

Né…; chọn đại sứ du lịch; xây dựng hình 

ảnh tại các điểm du lịch, địa chỉ tham quan 

và các loại hình dịch vụ như resort, khách 

sạn, nhà hàng, tham quan, mua sắm, giải trí, 

vận chuyển… 

Tại lễ công bố, các doanh nghiệp đã trực 

tiếp đăng ký tham gia chương trình thông 

qua việc công bố gói kích cầu, giảm giá, 

chính sách ưu đãi và đảm bảo chất lượng 

sản phẩm; BTC cũng phát hành thẻ chương 

trình VIP miễn phí. 

 

Phước Hà // http://baodulich.net.vn.- 

2020 (ngày 4 tháng 3) 

http://baodulich.net.vn/Quang-ba-diem-

den-Binh-Thuan-03-22258.html

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

TẠM NGƯNG ĐÓN KHÁCH DU LỊCH RA ĐẢO PHÚ QUÝ 

ỉnh Bình Thuận yêu cầu tạm dừng 

việc đón tiếp khách đi du lịch tại đảo 

Phú Quý cho đến khi kiểm soát được 

tình hình dịch bệnh COVID-19. 

Trước tình hình phòng, chống dịch 

COVID-19, để bảo vệ sức khỏe cho người 

dân và khách du lịch, tỉnh Bình Thuận đã 

quyết định tạm dừng đưa đón khách ra đảo 

T 
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Phú Quý. Ngày 23-3, trao đổi với PLO, một 

lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho biết 

như trên. 

Theo đó, ngày 21-3,  ông Nguyễn Đức 

Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký văn bản 

gửi Sở VH-TT&DL, Sở GTVT, Hiệp hội Du 

lịch tỉnh và các đơn vị liên quan. 

Văn bản yêu cầu tạm dừng việc đón tiếp 

khách đi du lịch tại đảo Phú Quý từ ngày 21-

3 cho đến khi tỉnh Bình Thuận kiểm soát 

được tình hình dịch bệnh COVID-19. 

Bãi Hòn Tranh, đảo Phú Quý. 

Sở VH-TT&DL, Sở GTVT, UBND huyện 

Phú Quý theo chức năng, nhiệm vụ phải kịp 

thời thông báo cho nhân dân và du khách 

được biết, thực hiện. 

Ngoài ra, tổ chức kiểm tra, tổng hợp tình 

hình thực hiện để cập nhật, báo cáo cho Ban 

chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm phổi cấp 

COVID-19 của tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.  

UBND huyện Phú Quý được giao tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận động 

người dân nếu không có công việc cấp bách 

thì hạn chế ra vào đảo Phú Quý. 

Tỉnh đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh thông 

tin nội dung văn bản này đến các cơ sở lưu 

trú du lịch và các đơn vị hoạt động lữ hành 

trên địa bàn tỉnh biết. 

Núi Cao Cát, đảo Phú Quý. 

Huyện đảo Phú Quý cách TP Phan Thiết 

56 hải lý (khoảng 110 km), đi tàu hơn 3 tiếng. 

Gần đây Phú Quý trở thành điểm du lịch hấp 

dẫn bởi cảnh quan đẹp, hải sản phong phú, 

con người hiền hòa.  

Thông thường cứ đến tháng 3 âm lịch khi 

biển êm là cao điểm du khách trong và ngoài 

nước đổ về hòn đảo ngọc này. 

 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 

(ngày 23 tháng 3) 

https://plo.vn/thoi-su/tam-ngung-don-

khach-du-lich-ra-dao-phu-quy-899006.html

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

XUÔI DÒNG CÀ TY SĂN TÔM CÀNG XANH 

ông Cà Ty hiền hòa chảy giữa lòng 

TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nơi 

đây là địa điểm để các ngư dân thỏa 

đam mê với nghề câu tôm càng xanh.  

Sông Cà Ty được hình thành từ 2 dòng 

chính là sông Ta Da và sông Móng, hợp lưu 

ở phía Đông xã Hàm Thạnh, huyện Hàm 

Thuận Nam rồi đổ ra cửa biển Cồn Chà. Anh 

Huỳnh Nguyên Trung (ngụ đường Trưng 

Nhị, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết) - có 

thâm niên hơn 30 năm chuyên bắt tôm càng 

xanh trên sông Cà Ty - cho biết lúc mới 10 

tuổi, anh đã theo cha lặn lội ra dòng Cà Ty 

đánh bắt các sản vật dưới sông. Trong đó, 

S 
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nghề câu tôm càng xanh khiến anh thích thú 

nhất. 

Khác với các loại hải sản khác, tôm càng 

xanh chỉ về dòng Cà Ty trong 3 tháng mỗi 

năm. Và tôm chỉ theo dòng nước thượng 

nguồn đổ về khi trời bắt đầu có mưa. 

Dụng cụ và mồi câu tôm càng xanh cũng 

hết sức đặc biệt. Để câu loại hải sản có giá 

trị này, anh Trung thường dùng lưỡi câu làm 

bằng dây đàn, được uốn theo hình chữ C, 

mài nhọn phần đầu. Chiếc lưỡi câu độc đáo 

được gắn vào một đoạn cước dài, thu kéo 

bằng một chiếc chai, hoàn toàn không dùng 

cầu câu máy. Tôm càng xanh là loài khá kén 

mồi nên để dẫn dụ được chúng, người câu 

phải nghiên cứu mồi nó ưa thích. 

Một đoạn sông Cà Ty chảy qua trung tâm TP Phan 

Thiết 

"Mồi thích thú của tôm càng xanh là 

những con cua đồng mới lột da. Không dễ 

kiếm đâu" - anh Trung nói. 

Một điều đặc biệt khiến nghề săn tôm 

càng xanh trên sông Cà Ty hấp dẫn dân câu 

chính là giá trị con tôm. Anh Bảo, một cần 

thủ chuyên câu sông tại phường Đức Nghĩa 

(TP Phan Thiết), cho biết trọng lượng mỗi 

con thường từ 0,2 - 0,3 kg. Nếu tính theo giá 

thị trường thì cứ 4 con/kg sẽ bán được 

400.000 - 600.000 đồng. 

và tôm càng xanh câu được trên sông này 

"Hằng năm, khi mùa lũ về, con tôm càng 

xanh theo nước về rất nhiều. Để bắt được 

tôm không phải dễ. Chỉ khi chọn được con 

nước phù hợp, lúc con tôm đang ở thể trạng 

tốt thì nó mới ăn mồi" - anh Bảo chia sẻ. 

Đối với tôm càng xanh, ngoài việc sử 

dụng lưỡi câu thì còn có thể đánh bắt trực 

tiếp bằng tay. Những khi nước thượng 

nguồn sông đổ về, các dòng phù sa làm 

nước sông chuyển màu, tôm theo đó về rất 

nhiều. Lúc này, ở các chân cầu, vùng nước 

xoáy tôm càng xanh thường tìm đến trú ngụ. 

Và nếu tinh ý thì cần thủ có thể dùng tay 

hoặc vợt để bắt trực tiếp tôm. 

Dòng Cà Ty là biểu tượng bình yên của 

người dân Phan Thiết. Câu tôm càng xanh 

trên dòng Cà Ty là trải nghiệm thú vị cho 

những ai yêu mến dòng sông hiền hòa này. 

 

Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2020 

(ngày 6 tháng 3) 

https://nld.com.vn/mien-trung-tay-

nguyen/xuoi-dong-ca-ty-san-tom-cang-

xanh-20200305210331722.htm 
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V. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 

1. 4 người ở Bình Thuận bị phạt vì thông tin sai về dịch Covid-19 trên Facebook / 
Nguyễn Tiến // https://www.sggp.org.vn/.- 2020 (ngày 27 tháng 3) 
https://www.sggp.org.vn/4-nguoi-o-binh-thuan-bi-phat-vi-thong-tin-sai-ve-dich-
covid19-tren-facebook-653618.html 

2. 81/82 mẫu xét nghiệm ở Bình Thuận âm tính với Covid-19 / Lê Huân // 
https://vietnamnet.vn.- 2020 (ngày 15 tháng 3)  
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/81-82-mau-xet-nghiem-o-binh-thuan-am-tinh-voi-
covid-19-624290.html 

3. 9 ca nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận đang có tiến triển tích cực / Nguyễn Tiến // 
https://www.sggp.org.vn.- 2020 (ngày 14 tháng 3) 
https://www.sggp.org.vn/9-ca-nhiem-covid19-o-binh-thuan-dang-co-tien-trien-tich-
cuc-651172.html 

4. Ba du khách cách ly tại Bình Thuận âm tính với virus SARS-CoV-2 / Đình Châu // 
https://nhandan.com.vn/.- 2020 (ngày 26 tháng 3) 
https://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43787202-ba-du-khach-cach-ly-tai-binh-
thuan-am-tinh-voi-virus-sars-cov-2.html 

5. Bán đất dự án “ma” Công ty Bảo An có dấu hiệu lừa đảo / Lê Nam – Hoàng Anh // 
Công lý và xã hội.- 2020.- Số 22 (ngày 17 tháng 3).- Tr.8 

6. Bắt giữ Phương 'heo', chặn tiệc 'sinh nhật bay' ở Phan Thiết / Phương Nam // 
https://plo.vn.- 2020 (ngày 7 tháng 3) 
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-giu-phuong-heo-chan-tiec-sinh-nhat-bay-o-phan-
thiet-894714.html 

7. Bệnh nhân nhiễm Covid -19 số 34 khai báo không trung thực khiến Bình Thuận căng 
mình chống dịch / Tú Anh // Tuổi trẻ và đời sống.- 2020.- Số 885 (ngày 16 tháng 3).- 
Tr.8 

8. Bình Thuận bác tin bịa đặt về dịch Covid-19 trên mạng xã hội / Văn Thuận // 
https://vov.vn.- 2020 (ngày 11 tháng 3)  
https://vov.vn/tin-24h/binh-thuan-bac-tin-bia-dat-ve-dich-covid19-tren-mang-xa-hoi-
1020388.vov 

9. Bình Thuận cách ly 6 người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 61 mắc Covid-19 / Hà Tường 
// http://kinhtedothi.vn.- 2020 (ngày 17 tháng 3) 
http://kinhtedothi.vn/binh-thuan-cach-ly-6-nguoi-tiep-xuc-voi-ca-nhiem-thu-61-
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