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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ

BÌNH THUẬN NHỮNG NGÀY THÁNG TƯ NĂM ẤY
hững ngày này, 45 năm trước, người
lính Giải phóng quân “Bộ đội Cụ Hồ”
hoàn thành sứ mệnh cao cả với Nhân
dân, với quê hương Bình Thuận. Máu
xương các anh hùng ngã xuống để đem lại
hòa bình, độc lập, tự do cho Nhân dân, cho
đất nước nở hoa độc lập.

N

nhiều người lính đã hy sinh, chấp nhận
thương tật, khó khăn, gian khổ để làm nên
chiến thắng ngày 19/4/1975, chứ không của
riêng một ai”.
Đại tá Văn Minh Trường, 83 tuổi, 57 năm
tuổi Đảng, dù hoàn cảnh thế nào, khó khăn,
gian khổ, hi sinh, đau thương, mất mát ra
sao ông vẫn kiên quyết một lòng kiên trung
với Đảng, luôn giữ vững khí tiết của “Bộ đội
Cụ Hồ”. Tham gia cách mạng và trực tiếp
cầm súng chiến đấu từ năm 1961 đến khi
giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất
Tổ quốc 30/4. Chiến đấu trước quân thù từ
anh lính binh nhì đến khi là Đại tá, Trung
đoàn trưởng Trung đoàn bộ binh 812, đơn vị
chủ lực, chiến lược của Quân khu 6 (cũ). Có
thể nói đây là vinh dự, tự hào và cũng là
trọng trách trước Đảng, trước Nhân dân,
trước máu xương của những người chiến sĩ
cách mạng kiên trung. Ông vinh dự trực tiếp
chỉ huy, chiến đấu giải phóng 4/6 tỉnh trực
thuộc Quân khu 6 (gồm Bình Thuận, Bình
Tuy, Lâm Đồng, Tuyên Đức). 2 tỉnh Quảng
Đức và Ninh Thuận do quân chủ lực của Bộ,
Quân khu 5 và lực lượng địa phương giải
phóng.

Đại tá Văn Minh Trường.

Cứ đến những ngày tháng Tư, các cựu
chiến binh ai cũng bồi hồi. Kỷ niệm thời quân
ngũ của người lính “Cụ Hồ” lại ùa về vẹn
nguyên như mới hôm qua. Đại tá Văn Minh
Trường, (thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp,
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận)
cho biết, chiến tranh đã lùi xa ngót nửa thế
kỷ nhưng ông vẫn nhớ như in về những
người đồng đội, những thủ trưởng, những
người lính cùng ông chiến đấu suốt gần 15
năm trên khắp các chiến hào chống Mỹ. Ông
ngậm ngùi: “Chiến công, thành tích này của
Đảng, của Nhân dân Bình Thuận và của rất

Quân giải phóng đánh chiếm, giải phóng Bình
Thuận.

Đại tá Văn Minh Trường 5 lần bị thương
nặng, 2 lần bị bom đặc của Mỹ đốt cháy toàn
thân, chết đi sống lại. Và không biết bao
nhiều lần bị đạn bom tàn phá trên thân thể
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ông. Trong rất nhiều trận đánh, kể cả 45
ngày đêm chiến đấu Xuân Mậu Thân 1968,
có ngày đánh 3 - 5 trận nhưng trận chiến đấu
tiêu diệt Chi khu Võ Đắc là ác liệt nhất trong
đời quân ngũ. Lúc ấy lực lượng của địch rất
mạnh, vũ khí, đạn dược vô số kể. Xung
quanh chi khu có 3 tiểu đoàn đóng thành thế
tam giác. Trong chi khu công sự, lô cốt, hầm
hào vững chắc, lực lượng mạnh, có pháo
105, pháo tầm ngắn, cối, hỏa lực bắn thẳng
dầy đặc, nhiều tầng, nhiều lớp. Các điểm
cao xung quanh chi khu pháo binh địch với
hỏa lực mạnh làm chủ cả 1 vùng rộng lớn,
cùng với đó là các lực lượng địch xung
quanh ở cự ly gần sẵn sàng tấn công chi
viện cho chi khu.
Theo cách đánh “bóc vỏ” theo phương
châm “vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt”. 23 giờ
ngày 16/3/1975, Trung đoàn 812, Tiểu đoàn
Đặc công 200c, Đại đội 88 tỉnh Bình Tuy nổ
súng vây lấn chi khu. Ta với địch giằng co
từng mét công sự. Hỏa lực địch ở các
hướng, từ trong chi khu bắn như mưa vào
đội hình của ta. Bộ đội ta đã có thương vong.
Lúc này, các Tiểu đoàn 15, Tiểu đoàn 186
diệt phần lớn các đồn, bót xung quanh. Tiểu
đoàn 840, Đại đội 88 cũng chặn và tiêu diệt
phần lớn lực lượng chi viện của địch từ
hướng Trà Tân và Võ Xu kéo về.
Đại tá Văn Minh Trường kể tiếp: Cuộc chiến
đấu ngày càng các liệt, rạng sáng ngày
20/3/1975 lực lượng đặc công áp sát cửa
mở Chi khu Võ Đắc. Dưới làn đạn, pháo
dày đặc, hệ thống thông tin của ta bị tê liệt.
Một quyết định sinh tử, tôi cùng với đồng chí
chủ nhiệm thông tin và đồng chí liên lạc,
vượt ngoài công sự suốt 1,5km dưới làn đạn
pháo bắn cấp tập, mù trời của địch. Nhưng
thật kỳ diệu, đạm bom như thế mà không ai
bị thương. Đến nơi, gặp được tôi, anh em rất
mừng. Tôi nhanh chóng củng cố hệ thống
thông tin, tổ chức lực lượng, tăng cường chi
viện, đến rạng sáng ngày 20/3 mũi đầu tiên
của Đặc công 200c, tiếp theo là Tiểu đoàn
840 mở cửa xung phong tiêu diệt, làm chủ
Chi khu Võ Đắc. Thừa thắng, các lực lượng
ta phát triển, tiêu diệt các lưc lượng của địch,
giải phóng các xã lân cận. Đến chiều
22/3/1975, toàn huyện Hoài Đức không còn
bóng địch. 7 ngày đêm, với tương quan lực
lượng địch nhiều, ta ít, nhưng với lòng dũng
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cảm, quyết tiêu diệt quân thù, giải phóng quê
hương quân và dân ta đã giải phóng huyện
Hoài Đức, diệt, bắt 2.500 tên địch, thu trên
2.400 súng, nhiều đạn dược, nhất là thu 4
khẩu pháo 105ly, giải phóng hơn 6 vạn dân.
Trong khí thế chiến trường miền Nam
đang rất sôi động, nhận lệnh của Quân khu,
tôi để lại Tiểu đoàn 15, tiếp quản và truy quét
tàn quân. Ngày 25/3 Trung đoàn tiến theo
Quốc lộ 20 lên giải phóng Di linh, Bảo Lộc,
Đà Lạt. Theo đà tiến công, đến chiều ngày
6/4/1975 Trung đoàn quay về đến Hàm
Thuận, phối hợp với các lực lượng để đêm
ngày 7/4 cùng với Tiểu đoàn Đặc công 200c,
Tiểu đoàn bộ binh 482 tỉnh Bình Thuận và
Đại đội 3 huyện Hàm Thuận tiến công giải
phóng Ma Lâm - Thiện Giáo, tạo đà và thời
cơ áp xát, tiến đến giải phóng thị xã Phan
Thiết (nay là thành phố Phan Thiết).

Đại tá Nguyễn Thành Tâm, xem các hiện vật ở Nhà
truyền thống LLVT Bình Thuận.

Cùng là người trong cuộc tham gia chiến
đấu giải phóng quê hương, Đại tá Nguyễn
Thành Tâm, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ
CHQS tỉnh Bình Thuận, Tiểu đoàn trưởng
Tiểu đoàn bộ binh 482 trong chống Mỹ. Hơn
15 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ, 10
năm giúp bạn Campuchia, gần suốt cuộc đời
binh nghiệp trên các chiến trường, khi về
hưu ông lại ròng rã 15 năm lặn lội tìm giúp
đỡ những đồng đội và thân nhân các đồng
đội bị nhiễm chất độc Da cam Dioxin. “Chiến
thắng vĩ đại 30/4/1975 nói chung và giải
phóng quê hương Bình Thuận 19/4/1975 nói
riêng là sự phối hợp, hiệp đồng tài tình của
bộ đội địa phương, dân quân du kích với bộ
đội chủ lực và sự vùng lên phá ấp, diệt tề,
phá đồn, đốt bót của Nhân dân. Hơn nữa là
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Đảng ta, Quân đội ta đã chọn đúng thời cơ,
thời điểm. Đường lối lãnh đạo cuộc chiến
tranh Nhân dân sáng suốt, đấu tranh toàn
dân, toàn diện trên nhiều trận tuyến chống
quân thù”. Ông Tâm khẳng định rõ ràng
quan điểm của mình.
Ông kể: Nhận lệnh của Quân khu và của
tỉnh, suốt từ tháng 12 năm 1974 đến ngày
giải phóng, Tiểu đoàn bộ binh 482, đơn vị
chủ lực của tỉnh Bình Thuận, lúc ấy tôi làm
Tiểu đoàn trưởng. Gần 5 tháng trời, đơn vị
phải liên tục tấn công địch, không cho địch
có thời gian nghỉ ngơi, buộc địch co cụm
trong đồn, bót, tạo điều kiện cho quân chủ
lực của Quân khu và Bộ tấn công tiêu diệt
các mục tiêu quan trọng, chiến lược của
địch. Sau khi giải phóng Chi khu Ma Lâm Thiện Giáo, Tiểu đoàn 482 phát triển theo
Đường 8 chiếm ấp, diệt đồn áp xát Phan
Thiết. Cùng thời điểm này, Trung đoàn 812
triển khai Tiểu đoàn 15, Tiểu đoàn 840 và
Đại đội 5 Đặc công Bình Thuận tấn công các
đồn địch trên Quốc lộ 1A. Chiếm và quyết
giữ cầu Phú Long để tạo điều kiện thuận lợi
cho Quân đoàn 2 tiến công giải phóng các
địa phương trên Quốc lộ 1A và tham gia
Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Về địch, tuy lúc này các vùng ven thị xã
đã bị quân ta tiêu diệt và làm chủ. Tuy nhiên
lực lượng trong thị xã còn rất đông và mạnh,
có 8 tiểu đoàn, 18 đại đội, 13 trung đội, hệ
thống công sự, hầm hào vững chắc, được
trang bị máy bay, xe tăng, nhiều pháo, súng
đạn. Hơn nữa thị xã lại vừa tiếp nhận 1 lực
lượng địch rất đông sau khi thất thủ Tây
nguyên chạy về được bổ sung vào đội hình
chiến đấu. Quyết giữa cầu Phú Long, ròng
rã 5 ngày đêm, từ ngày 14 đến 18/4, không
một phút ngơi nghỉ, Tiểu đoàn 15 và và Tiểu
đoàn 840 thuộc Trung đoàn 812 hứng chịu
hàng chục tấn bom, đạn pháo của địch từ
đỉnh Tà Zôn, Lầu Ông Hoàng, Camp Esepic,
Hạm đội ngoài biển và hàng chục đợt tấn
công của địch từ Phan Thiết đánh ra, nhưng
các lực lượng của ta chiến đấu kiên trì, kiên
quyết, anh dũng giữ vững cầu cho Cánh
quân Duyên Hải – Quân đoàn 2 do Trung

__
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tướng Lê Trọng Tấn và Trung tướng Lê
Quang Hòa chỉ huy hành quân bằng xe cơ
giới được thuận lợi. Trưa ngày 18/4 sau khi
hiệp đồng với Quân đoàn 2, được sự chi
viện của Lữ đoàn Tăng, Trung đoàn bộ binh
18 của Quân đoàn 2 và Tiểu đoàn 15, Tiểu
đoàn 840, Tiểu đoàn Pháo 130, Trung đoàn
812 chia thành 3 hướng đồng loạt tấn cống
vào thị xã Phan Thiết từ hướng quốc lộ 1A
ngay trong đêm 18/4.
Rạng sáng 19 tháng Tư, lúc đó trời không
một chút mây. Thỉnh thoảng có vài ngọn gió
từ sông, từ biển thổi vào mát rượi. Cớ gì
nước mắt cứ tự nhiên trào ra, không cầm
được. Có nhiều cậu lính trẻ nhảy cẫng lên vì
vui, vì mừng “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chiến thắng rồi.
Giải phóng rồi”, mỗi người một cảm xúc…
Suốt mấy chục năm chúng tôi chờ phút giây
này. Vui lắm, mừng lắm, mừng chảy nước
mắt.
Người lính mà, liên tục là những chuỗi
ngày chiến đấu, công tác, hành quân.
“Thắng không kiêu, bại không nản”. Ngay
trong đêm, chúng tôi tiếp tục củng cố lực
lượng, truy quét tàn quân địch tháo chạy,
tiến công giải phóng các vùng lân cận, cùng
với các lực lượng tiến vào giải phóng Hàm
Tân, La Gi, Đảo Phú Quý…
45 năm, cuộc chiến tranh đã đi qua,
nhưng với Đại tá Văn Minh Trường, Đại tá
Nguyễn Thành Tâm và cũng là với tất cả
những cựu chiến binh tham gia vào cuộc
trường chinh giành độc lập, ký ức về cuộc
chiến, về những trận đánh và những đồng
đội dường như vẫn vẹn nguyên. Giúp ích
cho đời, sống đẹp với mọi người cũng chính
là họ sống thêm phần đời của những người
lính “Bộ đội Cụ Hồ”.
Duy Thỉnh //
https://baoquankhu7.vn.- 2020
(ngày 23 tháng 4)
https://baoquankhu7.vn/binh-thuannhung-ngay-thang-tu-nam-ay-3206186010017761s34010gs
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CÁC KHU CÁCH LY TỈNH BÌNH THUẬN ĐÃ SẴN SÀNG
hông chỉ dùng để cách ly những
người dân, du khách đến Bình Thuận
nghi bị nhiễm mà Bình Thuận còn
tính đến tình huống Quân khu điều chuyển
người bị nghi nhiễm Covid-19 ở các tỉnh,
thành khác về với sức chứa giao là 3.000
người.

K

Bảo đảm hậu cần trong khu cách ly tại Trung đoàn
812.

Chính ủy Trung đoàn 812 Đậu Trọng Bơn
cho biết, tháng 1/2020, Đảng ủy, Bộ CHQS
tỉnh giao nhiệm vụ mới này cho Trung đoàn
với kế hoạch ban đầu là tiếp nhận công dân
Việt Nam từ Trung Quốc về, sau đó mở rộng
ra là tiếp nhận công dân Việt Nam ở các
quốc gia có dịch về. Đảng ủy, Ban chỉ huy
Trung đoàn có nghị quyết, xác định đây là
nhiệm vụ chính trị mới rất quan trọng. Trên
cơ sở ấy, Trung đoàn trưởng lập kế hoạch
và triển khai thực hiện trong toàn đơn vị.
Hơn 70 dân quân thường trực đang được
huấn luyện tại đơn vị được chuyển về Ban
CHQS 10 huyện, thị, thành phố, nhường chỗ
ở để làm khu cách ly. Các phòng ốc được
củng cố lại, ngăn ra thành nhiều phòng, phục
vụ cho tình huống có nhiều nữ vào cách ly,
sửa khu vệ sinh, ngăn thêm phòng tắm, lắp
đặt bồn rửa tay, trang bị thêm giường, lắp
thêm đèn chiếu sáng, quạt và mua thêm
nhiều vật dụng cần thiết khác...
Tại các khu cách ly tập trung (Trung đoàn
812 và Trường Quân sự tỉnh), Đảng ủy, Bộ
CHQS tỉnh thực hiện nghiêm bí quyết “8
chữ”: “Sẵn sàng, chủ động, quyết đoán, kiên

quyết”. Nhờ vậy, đến thời điểm này, tại
Trung đoàn 812 từ chỗ cách ly gần 200
người, giờ chỉ còn 6 người và khu cách ly
Trường Quân sự tỉnh từ 47 người còn 17
người.
Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chỉ
huy trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng
chống dịch Covid-19 của Bộ CHQS tỉnh,
ngoài 2 khu cách ly tập trung trên, đơn vị chỉ
đạo các Ban CHQS huyện, thị, thành phố
tham mưu chính quyền hình thành các khu
cách ly ở góc độ tham gia thiết lập, đầu tư
trang thiết bị và bảo đảm cho người lưu trú
cách ly. Tất cả mang tính khẩn trương, quyết
liệt đúng tinh thần “chống dịch như chống
giặc“ như Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận xác
định chống dịch và huấn luyện là 2 nhiệm vụ
phải tiến hành song song với sự tập trung nỗ
lực cao hơn bình thường. Vì nếu lo chống
dịch mà lơ là nhiệm vụ huấn luyện thì sẽ làm
suy yếu sức mạnh tổng hợp của lực lượng
vũ trang. Cùng với đó, tất cả các cơ quan,
đơn vị trong LLVT tỉnh áp dụng nghiêm ngặt
các biện pháp phòng chống dịch trong đơn
vị; toàn đơn vị phun thuốc diệt khuẩn tuần 2
lần, 100% cán bộ, chiến sĩ đeo khẩu trang
trong suốt thời gian học tập, huấn luyện,
công tác; quân y đơn vị hướng dẫn rửa tay,
kiểm tra thân nhiệt cho bộ đội ngày 2 lần. Ra
lệnh cấm trại, trực 100% quân số sẵn sàng
lực lượng, phương tiện xử lý tình huống cho
dập dịch.
Hơn nửa tháng qua, những mẫu xét
nghiệm nghi nhiễm Covid – 19 trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận đều cho kết quả âm tính, 9
ca nhiễm đang quá trình ổn định sức khỏe,
đã có 7/9 ca âm tính lần 1, các khu cách ly
tập trung, cách ly trong các cụm dân cư
được duy trì thực hiện đúng quy định, mở ra
nhiều hy vọng cho cuộc ngăn chặn đại dịch
tại tỉnh Bình Thuận.
UBND tỉnh quyết định thiết lập thêm 16
khu lưu trú cách ly tại 10 huyện, thị xã, thành
phố. Cộng thêm 6 khu Bộ CHQS tỉnh và
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Công an tỉnh thiết lập đi vào hoạt động trước
đó, đã nâng tổng số khu vực cách ly lên 22.
Với số lượng được giao là 3.000 người. Để
chủ động, Ban chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19 tỉnh mở rộng khu cách ly có khả
năng chứa thêm 1.000 người nữa. Như vậy,
đến thời điểm hiện tại, các khu cách ly tại
tỉnh Bình Thuận có tổng sức chứa 4.000
----------------------------------------------------------
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người. Tất cả đã sẵn sàng để ứng phó trước
bất cứ tình huống nào mà dịch Covid-19 diễn
ra.
Duy Thỉnh // https://baoquankhu7.vn.2020 (ngày 3 tháng 4)
https://baoquankhu7.vn/cac-khu-cach-lytinh-binh-thuan-da-san-sang-6800967080017463s34010gs

HIỆU PHÓ TRƯỜNG AN NINH LÀM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN
BÌNH THUẬN

Đ

ại tá Phạm Duy Hoàng (Phó Hiệu
trưởng Trường Cao đẳng An ninh
nhân dân II) được điều động, bổ
nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc Công an
tỉnh Bình Thuận.

tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh
nghiệm công tác, cùng Đảng ủy, lãnh đạo
Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an
toàn tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày 8-4, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ
chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng
Bộ Công an về công tác cán bộ.

Nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Phạm Duy
Hoàng đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ
Công an; lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an
tỉnh Bình Thuận, đồng thời hứa sẽ cùng tập
thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi
khó khăn, nỗ lực, tập trung xây dựng đoàn
kết thống nhất trong tập thể Đảng ủy, ban
giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh,
phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
được cấp trên và nhân dân tin tưởng, giao
phó.

Thừa ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công
an, Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công
an tỉnh, đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá
Phạm Duy Hoàng (Phó Hiệu trưởng Trường
Cao đẳng An ninh nhân dân II) được điều
động, bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc
Công an tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, ngày 12-3, Công an tỉnh Bình
Thuận cũng đã tổ chức lễ công bố quyết định
của bộ trưởng Công an về công tác nhân sự.
Bộ trưởng Công an đã bổ nhiệm Đại 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
giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Bình
Thuận.

Công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Phạm Duy
Hoàng. Ảnh: CTV

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2020
(ngày 8 tháng 4)

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an
tỉnh, đã chúc mừng và bày tỏ mong muốn
trên cương vị mới, Đại tá Phạm Duy Hoàng

https://plo.vn/thoi-su/hieu-pho-truong-anninh-lam-pho-giam-doc-cong-an-binhthuan-904024.html
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HUY ĐỘNG SỨC MẠNH TỔNG HỢP CHĂM LO CỦNG CỐ
QUỐC PHÒNG AN NINH
ỉnh Bình Thuận nằm ở cực Nam duyên
hải miền Trung, là một trong những
tỉnh khô hạn nhất cả nước. Toàn tỉnh
có 34 dân tộc thiểu số, chiếm 8% dân số và
có 8 tôn giáo, số tín đồ chiếm 40,7% dân số;
đời sống một bộ phận Nhân dân lao động
còn khó khăn, dân trí thấp, phong tục lạc
hậu. Nhận thức của một số cán bộ, đảng
viên, một bộ phận Nhân dân chưa đầy đủ về
xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD).

T

Bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, tình hình tội phạm, tệ nạn
xã hội có thời điểm phức tạp. Các thế lực thù
địch thực hiện thủ đoạn móc nối, kích động,
xúi giục, lôi kéo, tiềm ẩn nhiều vấn đề bất ổn
về an ninh trật tự, đặt ra thách thức, khó
khăn trong xây dựng nền QPTD.
Quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị
quyết của Đảng, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ
CHQS tỉnh Bình Thuận chủ động tham mưu
cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nội
dung, biện pháp cụ thể xây dựng nền QPTD.
Trước hết, tỉnh tập trung nâng cao năng lực
lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy,

chính quyền các cấp, nhất là vai trò trách
nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, về
thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng,
quân sự địa phương (QP, QSĐP), xây dựng
nền QPTD, xây dựng khu vực phòng thủ
(KVPT) vững chắc. LLVT làm nòng cốt phối
hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong
công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch,
triển khai thực hiện công tác QP, QSĐP.
Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy,
UBND tỉnh coi trọng thực hiện tốt công tác
giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng,
an ninh (QPAN); bảo đảm đúng quy định và
đối tượng; đồng thời đa dạng hình thức như:
Lồng ghép với hội thi, hội diễn, sân khấu hóa
của các tổ chức, đoàn thể... Cơ quan quân
sự liên kết chặt chẽ với các nhà trường để
giảng dạy môn giáo dục QPAN cho học sinh,
sinh viên. Bộ CHQS tỉnh xây dựng nhân rộng
hiệu quả mô hình “LLVT tỉnh tăng cường
đoàn kết với tôn giáo, dân tộc”, cùng các
ban, ngành chăm lo xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân. Các đơn vị phối hợp đẩy mạnh
tuyên truyền pháp luật cho chủ tàu, thuyền,
ngư dân và có các biện pháp hỗ trợ ngư dân
vươn khơi bám biển, sản xuất, ổn định cuộc
sống. LLVT đẩy mạnh Phong trào “Cả nước
chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới-đô thị văn minh”. LLVT
tỉnh ký kết nghĩa với 85 đầu mối, triển khai
nhiều chương trình hoạt động hiệu quả, huy
động được nhiều nguồn lực đầu tư phát
triển, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng
nông thôn mới, cùng địa phương giải quyết
những vấn đề phát sinh, bức xúc trong Nhân
dân. Cơ quan quân sự các cấp phối hợp với
các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp
ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt
chế độ chính sách hậu phương Quân đội, an
sinh xã hội. Năm 2019, LLVT tỉnh xây dựng
12 căn nhà tình nghĩa tặng đồng bào dân tộc
thiểu số, giáo dân nghèo và huy động hơn
10.000 ngày công giúp dân sản xuất, phòng,
chống thiên tai. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh
tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh
lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp tốt kinh tế với quốc
phòng, bảo đảm các dự án kinh tế đều có ý

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

Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 4 năm 2020
kiến tham mưu của cơ quan quân sự và nỗ
lực góp phần cải thiện môi trường đầu tư,
tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu
tư phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ
tốt nhiệm vụ QPAN...
Tỉnh Bình Thuận xác định, xây dựng tiềm
lực quân sự là nhân tố cốt lõi trong công tác
quốc phòng, bảo đảm cơ động lực lượng
nhanh chóng trong mọi tình huống. Tỉnh xây
dựng lực lượng dự bị động viên đạt 100%
chỉ tiêu; lực lượng dân quân, tự vệ chiếm
1,5% dân số. Bộ CHQS tỉnh đột phá nâng
cao chất lượng xây dựng, huấn luyện lực
lượng dân quân biển, LLVT phường, xã ở
vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo
vững mạnh, xây dựng đại đội dân quân
thường trực mạnh ở các địa bàn trọng điểm.
Trong xây dựng KVPT, tỉnh tập trung bồi
dưỡng nâng cao năng lực, quản lý, điều
hành của bộ máy nhà nước các cấp và vận
hành tốt cơ chế lãnh đạo của Đảng trong
hoạt động của KVPT; coi trọng xây dựng
vững toàn diện, trọng điểm; dựa vào Nhân
dân, lấy dân làm gốc, phát huy truyền thống,
kinh nghiệm chiến tranh Nhân dân. Hằng
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năm, tỉnh lựa chọn diễn tập 25% xã,
phường, thị trấn với các hình thức tác chiến
trong KVPT, vận hành cơ chế gắn với
phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu
nạn, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, chiến
sĩ, Nhân dân. Tỉnh xây dựng thế trận trong
KVPT có thế đánh, thế giữ; xây dựng 6 công
trình cấp tỉnh, 152 công trình cấp huyện;
nghiên cứu, ứng dụng 87 đề tài, dự án. Việc
quản lý, huấn luyện các lực lượng trong
KVPT được triển khai nghiêm túc. Hằng
năm, các lực lượng huấn luyện, diễn tập sát
địa bàn, 100% khoa mục khá, giỏi, an toàn.
Bộ CHQS tỉnh phối hợp hiệp đồng tốt với
công an, Bộ đội Biên phòng thực hiện văn
kiện, phương án SSCĐ, chỉ tiêu nhiệm vụ
quân sự, quốc phòng, xây dựng nền QPTD,
thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh.
Nguyễn Anh Nghĩa //
https://baoquankhu7.vn.- 2020
(ngày 30 tháng 4)
https://baoquankhu7.vn/tinh-binh-thuanhuy-dong-suc-manh-tong-hop-cham-locung-co-quoc-phong-an-ninh--6782177510017888s35110gs

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

NHÂN 45 NĂM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC: BÌNH THUẬN
ĐỔI THAY TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

C

hiến thắng 19/4/1975 giải phóng thị
xã Phan Thiết (Bình Thuận) đã đi vào
lịch sử dân tộc như một dấu mốc chói
lọi, làm thay đổi cục diện và tạo đà cho Chiến
dịch Hồ Chí Minh, làm nên Đại thắng mùa
Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền
Nam, thống nhất đất nước.

Nhân dân thị xã Phan Thiết (Bình Thuận) vừa
được giải phóng theo dõi tin chiến thắng trên bản
đồ chiến sự tại phòng thông tin thị xã (tháng
4/1975). Ảnh: Mai Hưởng/TTXVN

45 năm qua, Bình Thuận đã "thay da đổi
thịt”, vươn mình phát triển đầy ấn tượng.
Quân và dân Bình Thuận tiếp tục chung sức,
chung lòng xây dựng quê hương ngày càng
giàu mạnh xứng đáng với truyền thống yêu
nước vẻ vang của vùng đất kiên cường.
Ký ức về những ngày tháng Tư rực lửa
Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng trong ký
ức của Đại tá Nguyễn Thành Tâm, nguyên
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 482, lực lượng
trực tiếp chiến đấu giải phóng thị xã Phan
Thiết, Bình Thuận vẫn còn hiện hữu nguyên
vẹn như mới vừa xảy ra hôm qua. “Đối với
những người lính như chúng tôi, những năm
tháng kháng chiến hào hùng, khí thế đấu
tranh và giây phút hạnh phúc khi quê hương
được giải phóng đã trở thành những ký ức
mãi mãi không thể nào quên”, người lính
năm xưa chia sẻ.
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Sau khi Phan Rang (Ninh Thuận) thất thủ,
Phan Thiết (Bình Thuận) trở thành chốt chặn
tiền tiêu của chính quyền Sài Gòn từ hướng
Đông. Cuối năm 1974 đầu năm 1975, Quân
khu VI và Quân khu VII quyết định mở chiến
dịch Hoài Đức – Tánh Linh, các lực lượng vũ
trang trong tỉnh đã liên tục mở rộng diện tấn
công địch, góp phần tạo thế, tạo thời cơ để
phối hợp với quân chủ lực giành thắng lợi
quyết định, giải phóng 2 huyện Tánh Linh,
Hoài Đức và làm chủ nhiều vùng nông thôn
ở huyện Hàm Thuận, tạo một vành đai ép
dồn địch vào các trung tâm thị xã, thị trấn.
Đầu tháng 4/1975, khi cục diện chiến
trường đang có lợi cho quân ta, chớp thời
cơ, Tỉnh ủy Bình Thuận hạ quyết tâm giải
phóng Chi khu Thiện Giáo (Ma Lâm). Đây
được xác định là quyết chiến cuối cùng để
áp sát vào Phan Thiết, mở màn cho quân ta
giải phóng Phan Thiết và toàn tỉnh Bình
Thuận.
Như sống lại những năm tháng hào hùng,
ông Nguyễn Thành Tâm kể lại, trước khí thế
cách mạng hừng hực tiến công, rạng sáng
8/4, Trung đoàn 812 Quân khu VI phối hợp
với Tiểu đoàn 482 cùng một số lực lượng vũ
trang địa phương đồng loạt đánh vào Chi
khu Thiện Giáo (Ma Lâm). Sau gần 1 ngày
chiến đấu ác liệt, ta làm chủ chi khu và quận
lỵ Ma Lâm, đập tan cứ điểm quan trọng bảo
vệ phía Bắc Phan Thiết, làm cho hệ thống
đồn bót của địch rúng động. Địch chống cự
quyết liệt, tung nhiều tiểu đoàn với sự chi
viện của pháo binh, máy bay phản kích song
đều bị quân ta đẩy lùi. Thế và lực của ta càng
lúc càng mạnh, thời cơ giải phóng quê
hương đã đến. Từ ngày 10- 13/4, quân ta
tiếp tục đánh chiếm một số mục tiêu then
chốt, ta đã giải phóng được một vùng nông
thôn rộng lớn, làm chủ luôn tỉnh lộ 8, chia cắt
Quốc lộ 1A ở nhiều đoạn quan trọng, dồn
dịch về Phan Thiết trong thế bị cô lập.
Đến 20 giờ ngày 18/4, quân ta vượt qua
cầu Phú Long tấn công vào Phan Thiết bằng
3 mũi tiến công. Mũi chủ yếu theo đường 1
đánh vào tiểu khu tòa hành chính. Mũi thứ 2
đánh vào Phú Long theo đường Phước
Thiện Xuân vòng xuống Phú Hài đánh chiếm
Lầu ông Hoàng chặn địch rút chạy về Mũi
Né. Mũi thứ 3 lách tất cả mục tiêu trong thị
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xã theo đường 1 vòng lên đánh chiếm Căng
Êsêpic. Khi xe tăng của ta xông vào chặn
đánh trước cổng Sở chỉ huy tiểu khu và tòa
hành chính thì địch hoảng hốt tháo chạy tán
loạn. 9 giờ ngày 19/4, Ủy ban quân quản vào
tiếp quản Phan Thiết. Quân ta lần lượt đánh
chiếm và giải phóng những địa phương còn
lại của tỉnh. Trong vòng hơn 10 ngày, quân
và dân Bình Thuận đã chớp thời cơ, phối
hợp với quân và dân toàn chiến trường miền
Nam tiến công chia cắt địch, đập tan toàn bộ
hệ thống kìm kẹp của địch và giải phóng
hoàn toàn quê hương; cùng quân dân cả
nước tổng tấn công, thực hiện trọn vẹn mục
tiêu giành độc lập dân tộc, thống nhất đất
nước.
Ông Tâm kể lại: Niềm vui của ngày giải
phóng thật khó để diễn tả hết. Vừa lâng lâng
niềm tự hào dân tộc vừa vỡ òa hạnh phúc
nhưng nước mắt lại thì lại chực trào. Bao
nhiêu năm vất vả, nếm mật nằm gai, bom
dày đạn xéo bỗng chốc tiêu tan hết. Rừng
cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường
Phan Thiết; người dân vui như ngày hội, hồ
hởi đón chào quân giải phóng.
Sau 45 năm xây dựng và phát triển
Nếu như trong kháng chiến, Bình Thuận
được biết đến là một mảnh đất kiên trung
của miền cực Nam Trung Bộ với những
chiến công oanh liệt, tô thắm trang sử hào
hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc thì
45 năm sau Ngày giải phòng, Bình Thuận
được biết đến với một vùng đất đang trỗi dậy
hướng tới trở thành Trung tâm năng lượng
của cả nước; là điểm sáng trên bản đồ du
lịch trong nước và quốc tế.
Sau giải phóng, với cơ sở hạ tầng hầu
như không có gì, hạn hán liên tiếp xảy ra đã
làm cho đời sống người dân của Bình Thuận
gặp nhiều khó khăn. Song, Đảng bộ và nhân
dân Bình Thuận tiếp tục phát huy chủ nghĩa
anh hùng cách mạng, đoàn kết, nhất trí,
chung sức, chung lòng, vừa ra sức hàn gắn
vết thương chiến tranh, vừa khắc phục khó
khăn, phấn đấu đi lên. Nhiều công trình thủy
lợi, giao thông, điện, y tế, giáo dục, các thiết
chế văn hóa… đã được đầu tư xây dựng.
Nhất là những năm gần đây, khi chương
trình xây dựng nông thôn nhận được sự
đồng thuận, chung sức của nhân dân, kết
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cấu hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất của
người dân được đầu tư, tạo bước đột phá ở
vùng nông thôn của tỉnh. Cùng với đó, tỉnh
đã từng bước hình thành một số vùng
chuyên canh cây trồng có lợi thế kết hợp với
liên kết chuỗi sản xuất, đặc biệt là cây thanh
long và cây lúa…

du khách quốc tế. Năm 2019, tổng lượng
khách đến Bình Thuận ước đạt 6,4 triệu lượt
(tăng 12% so với năm 2018). Doanh thu từ
du lịch đạt 15.000 tỷ đồng, tăng 17% so với
năm 2018. Toàn tỉnh hiện có 388 dự án du
lịch được chấp thuận đầu tư còn hiệu lực với
tổng vốn đăng ký đầu tư là 69 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP (tổng
sản phẩm nội địa) năm 2019 của Bình Thuận
tăng 11,09%, đạt mức tăng trưởng cao nhất
từ năm 2010 đến nay. Kinh tế của tỉnh tiếp
tục duy trì đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh
tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu
ngân sách Nhà nước năm 2019 đạt 13.200
tỷ đồng, trong đó, thu nội địa là 9.400 tỷ
đồng. Đời sống vật chất và tinh thần cho
nhân dân tiếp tục được nâng lên; thu nhập
bình quân đầu người năm 2019 ước đạt
43,6 triệu đồng/năm. Công tác xóa đói giảm
nghèo, chăm sóc các gia đình, những người
có công với nước được tiếp tục quan tâm.

Được sống và làm việc tại Bình Thuận
gần 45 năm qua, bà Vũ Thị Ngọc Liên, Chủ
tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh
Bình Thuận vui mừng khi thấy quê hương
thay da đổi thịt từng ngày. Bà chia sẻ, nếu
như lúc mới giải phóng, đời sống nhân dân
còn nhiều khó khăn vì hậu quả của chiến
tranh để lại thì hôm nay đời sống của người
dân đã có nhiều khởi sắc. Không chỉ có kinh
tế phát triển mà mọi mặt như giáo dục, y tế,
văn hóa… đều được quan tâm và phát triển
đồng đều. Trong đó phải kể đến là các chính
sách của tỉnh dành cho người có công với
cách mạng và chính sách giảm nghèo bền
vững.

Nếu trước đây, Bình Thuận nhiều nắng,
gió, ít mưa… từng là điều bất lợi “kìm chế”
sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thì nay,
chính những điều đó đã được biến thành thế
mạnh, tiềm năng để Bình Thuận phát triển
thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả
nước, nhất là điện mặt trời, điện gió và
tương lai không xa là điện gió ngoài khơi. Từ
2017 đến nay, năng lượng tái tạo đã trở
thành lĩnh vực thu hút rất nhiều nhà đầu tư
trong và ngoài nước. Nhất là ở khu vực phía
Bắc tỉnh như huyện Bắc Bình, Tuy Phong…
Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã có hơn
100 dự án năng lượng tái tạo đăng ký đầu
tư (trong đó có 88 dự án điện mặt trời và 20
dự án điện gió) với tổng công suất khoảng
6.800 MWp và tổng vốn đầu tư gần 176
nghìn tỷ đồng.
Cùng với đó, Bình Thuận tập trung khai
thác thế mạnh và đưa ngành Du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa
phương. Sau gần 25 năm hình thành và phát
triển, du lịch Mũi Né - Bình Thuận đã khẳng
định là một thương hiệu “Du lịch biển” hấp
dẫn của quốc gia, là lựa chọn hàng đầu của

Chứng kiến một chặng đường 45 năm
xây dựng và phát triển của quê hương, Đại
tá Nguyễn Thành Tâm khẳng định: những
thành quả có được như ngày hôm nay là cả
một quá trình nỗ lực không ngừng của Đảng
bộ, chính quyền và sự chung tay xây dựng
của các thế hệ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và
nhân dân Bình Thuận. Chúng tôi rất tự hào
về quá khứ, vui mừng trước hiện tại và tin
tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay sẽ phát huy
hơn nữa truyền thống cách mạng, luôn kiên
định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp
tục xây dựng quê hương Bình Thuận ngày
càng giàu mạnh.
Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 2020
(ngày 15 tháng 4)
https://baotintuc.vn/thoi-su/nhan-45-namthong-nhat-dat-nuoc-binh-thuan-doi-thaytren-duong-phat-trien20200415091511896.htm
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TỈNH BÌNH THUẬN QUAN TÂM ĐẢNG VIÊN XUẤT NGŨ
an Tổ chức Tỉnh ủy vừa đề nghị Ban
Thường vụ các huyện, thị, thành ủy
trong tỉnh Bình Thuận quan tâm tiếp
nhận, quản lý và phân công công tác, tạo
thuận lợi để những đảng viên hoàn thành
nghĩa vụ quân sự tại ngũ, xuất ngũ, chuyển
sinh hoạt Đảng về địa phương thực hiện tốt
nhiệm vụ người đảng viên.

B

giữ vững tư cách đảng viên. Chỉ đạo cơ
quan quân sự cấp huyện, phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan chức năng tham mưu đề
xuất cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh
đạo, chỉ đạo, quản lý, giáo dục đảng viên
xuất ngũ, làm tốt công tác tư tưởng, định
hướng nghề nghiệp; chăm lo chính sách, hỗ
trợ học nghề, đào tạo, giải quyết việc làm,
bố trí sử dụng, tạo nguồn cán bộ cho địa
phương; sắp xếp đảng viên xuất ngũ vào
các đơn vị dự bị động viên.
Theo thống kê, từ đầu năm 2020 đến nay,
toàn tỉnh Bình Thuận có 88 đảng viên là hạ
sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân
sự tại ngũ, xuất ngũ chuyển sinh hoạt Đảng
về các Đảng bộ các địa phương.

Tỉnh đoàn tặng quà quân nhân xuất ngũ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu
cấp ủy các địa phương mở sổ theo dõi số
đảng viên xuất ngũ. Phân công đảng viên
chính thức theo dõi giúp đỡ những đảng viên
dự bị tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu
---------------------------------------------------------

Duy Thỉnh //
https://baoquankhu7.vn.- 2020
(ngày 9 tháng 4)
https://baoquankhu7.vn/tinh-binh-thuanquan-tam-dang-vien-xuat-ngu--6620459760017556s34510gs

TRÊN THAO TRƯỜNG CÁT NẮNG
hao trường Đồi Không tên chưa đến 9
giờ sáng nhưng nắng hầm hập. Gió
chuyển mùa cuộn những đụn cát vào
mắt, vào mặt người chiến sĩ mới đang huấn
luyện tại Trường Quân sự tỉnh Bình Thuận.
Khắc nghiệt của thời tiết là vậy, nhưng 210
tân binh gần 2 tháng nay đã quen với môi
trường mới, vượt gian khổ, tích cực luyện
rèn để trở thành những chiến sĩ ưu tú.

T

Thiếu úy Trần Văn Sinh, Trung đội trưởng
Trung đội 6, Đại đội 2, Trường Quân sự tỉnh
Bình Thuận cho biết: Vừa huấn luyện, vừa
chống dịch Covid-19 nên 100% cán bộ,
chiến sĩ đeo khẩu trang mọi lúc. Huấn luyện
cho bộ đội trong điều kiện giãn cách đội hình
người cách người từ 2 mét trở lên, tất cả đeo
khẩu trang nên phải nói to hơn để chiến sĩ
nghe rõ và nắm được bài, vừa nói, vừa làm
động tác, vừa quan sát hướng dẫn chỉ ít phút

là mồ hôi ướt đẫm cả khẩu trang. Thao
trường nắng nóng, cường độ huấn luyện
của bộ đội rất cao. Các bài kỹ thuật, chiến
thuật chiến đấu từng người, cấp tổ đội, phân
đội luôn đòi hỏi người lính phải tập trung, bỏ
nhiều sức lực để rèn luyện, nâng cao trình
độ chiến đấu với mục tiêu “Khổ luyện thành
tài, miệt mài thành giỏi”. Trong điều kiện dịch
bệnh hiện nay, sau mỗi hoạt động là nhắc
nhở anh em rửa tay đúng 6 bước, sáng, rèn
luyện sức khỏe, tập thể lực, để nâng cao đề
kháng bệnh tật cho cán bộ, chiến sĩ. Với tinh
thần chống dịch như chống giặc, cán bộ,
chiến sĩ trong đơn vị quyết tâm hoàn thành
tốt các khoa mục huấn luyện chiến sĩ mới
năm 2020.
Đại tá Đặng Ngọc Anh, Chính ủy Trường
Quân sự tỉnh cho biết: Trước khi nhận quân
và tổ chức huấn luyện tân binh, Ban Giám
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hiệu tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lựa
chọn những sĩ quan trẻ có phẩm chất đạo
đức tốt, có kinh nghiệm và năng lực trong
quản lý, chỉ huy, điều hành, huấn luyện biên
chế vào 2 khung đại đội huấn luyện. Quán
triệt, giao nhiệm vụ và tập huấn, phân công
chuẩn bị nội dung, bài giảng, vật chất, vũ khí,
củng cố doanh trại theo từng cấp. Tổ chức
thông qua giáo án, phê duyệt, thục luyện,
xây dựng đội hình mẫu. Đồng thời, đặt ra
yêu cầu đối với cán bộ huấn luyện phải đảm
bảo chuẩn mực trong mọi hành động, thực
sự là tấm gương sáng cho chiến sĩ mới noi
theo. Trong huấn luyện, học tập, nhà trường
yêu cầu cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nâng
cao tính tự giác. Đội ngũ cán bộ phải bám
nắm cơ sở, bám nắm chiến sĩ theo từng
khoa mục, trong từng nội dung. Nhà trường
quan tâm chăm sóc sức khỏe bộ đội. Quân
y đơn vị đo thân nhiệt 2 lần vào mỗi buổi
sáng và trước khi đi ngủ. Bảo đảm nước
muối cho bộ đội súc miệng, nước rửa tay, xịt
thuốc sát khuẩn doanh trại mỗi tuần 2 lần.
Để bộ đội thành thục động tác kỹ chiến
thuật trong chiến đấu, điều lệnh, hiểu biết
sâu về công tác hậu cần, kỹ thuật, chính trị,
Trường Quân sự tỉnh có nhiều cách huấn
luyện phù hợp để chiến sĩ được học nhiều,
huấn luyện đến đâu, thuần thục đến đó. Ở
thao trường, bãi tập thì chia nhỏ ra từng bộ
phận để bảo đảm các yếu tố trong phòng
chống dịch, đồng thời để cùng một thời gian
nhiều người được tập luyện. Cán bộ duy trì
----------------------------------------------------------

__
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thường xuyên xoay vòng, đổi tập để tăng
cường độ và thời gian tập luyện cho từng
chiến sĩ. Những động tác, nội dung chưa
đúng, chưa đều được cán bộ tận tình hướng
dẫn, sửa sai.

Huấn luyện bắn súng AK bài 1.

Với nền tảng vững chắc từ nguồn tuyển
quân của các địa phương, quyết tâm cao,
sâu sát trong từng hoạt động, Bộ Chỉ huy
quân sự tỉnh hướng đến mục tiêu đào tạo đội
ngũ tân binh có chất lượng cao, nhận thức
tốt về chính trị, giỏi về trình độ kỹ chiến thuật,
đảm bảo hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.
Duy Thỉnh // https://baoquankhu7.vn.2020 (ngày 17 tháng 4)
https://baoquankhu7.vn/tren-thao-truongcat-nang--1232892393-0017684s34010gs

100% XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ SỐ 4
iệc cải tạo, nâng cấp lưới điện nông
thôn trên địa bàn đã đóng góp rất lớn
cho phát triển kinh tế của Bình Thuận,
nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy
nhiên, do chưa bố trí được vốn thực hiện Dự
án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia
giai đoạn 2015 - 2020 khiến công tác đầu tư
cấp điện khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng
xa trong các năm tới sẽ rất khó khăn.

V
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Thành công bước đầu
Góp sức cùng các sở, ngành khác trong
tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Sở
Công Thương Bình Thuận đã sớm hoàn
thành các chính sách, văn bản hướng dẫn
thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn.
Cụ thể, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên
quan thực hiện nâng cấp, cải tạo, duy trì và
giữ vững Tiêu chí số 4 tại 49 xã đã đạt chuẩn
NTM. Riêng trong năm 2018, Sở đã phối
hợp thẩm tra và xác nhận đạt Tiêu chí 4 cho
3 huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức
Linh. Đến nay, Bình Thuận có 96/96 xã đạt
Tiêu chí số 4, hoàn thành 100% xã đạt
chuẩn tiêu chí điện nông thôn trong xây
dựng NTM. Tỉnh cũng đã có 5/8 huyện được
xác nhận đạt tiêu chí 4 điện trong Bộ tiêu chí
NTM.
Là đơn vị thực hiện các dự án điện,
những năm qua, ngành điện Bình Thuận đã
tranh thủ rất nhiều từ các nguồn vốn vay
Ngân hàng Thế giới (WB), vốn vay Ngân
hàng Tái thiết Đức (kFW), vốn khấu hao
ngành điện để đầu tư cấp điện trên địa bàn
tỉnh. Trong giai đoạn 2011 - 2018, ngành đã
đầu tư xây mới, cải tạo lưới điện phân phối
trên địa bàn tỉnh 1.277 tỷ đồng, chưa kể vốn
đầu tư rất lớn để phát triển lưới điện 110kV,
220kV. Riêng trong năm 2019, ngành điện
đã thực hiện đầu tư với quy mô 168km
đường dây 110kV, 75,4km đường dây trung
thế, 244,7km đường dây hạ thế, 11.008kVA
dung lượng trạm biến áp và 5MW nguồn
diesel, với tổng mức đầu tư 671 tỷ đồng.
Trong đó, đầu tư lưới 110kV giải phóng công
suất điện mặt trời 310 tỷ đồng, cấp điện vùng
trồng thanh long 66 tỷ đồng, mở rộng nguồn
điện huyện đảo Phú Quý từ nguồn vốn vay
ODA 157 tỷ đồng…. Trong năm 2019, Công
ty Điện lực Bình Thuận đã hoàn thành nhiệm
vụ cung cấp điện, đáp ứng cơ bản nhu cầu
điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên
địa bàn toàn tỉnh với mức tăng trưởng sản
lượng điện thương phẩm 7,99%, đạt 2.518
triệu kWh. Về cấp điện cho huyện đảo Phú
Quý, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên
tục và duy trì ổn định 24/24 giờ, sản lượng
điện sản xuất phát lên lưới năm 2019 đạt
20,9 triệu kWh, tăng 15,49% so với năm
2018.

__
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Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành
điện vẫn gặp phải một số khó khăn, vướng
mắc trong công tác đầu tư và cung cấp điện.
Cụ thể, Dự án cấp điện nông thôn từ lưới
điện quốc gia giai đoạn 2015 - 2020 chưa
được bố trí vốn để thực hiện, nên công tác
đầu tư cấp điện khu vực nông thôn, vùng
sâu, vùng xa trong các năm tới sẽ rất khó
khan. Trong năm 2020, Tổng công ty Điện
lực miền Nam sẽ ưu tiên bố trí vốn để triển
khai dự án lưới điện 110kV, giải phóng công
suất các nhà máy điện mặt trời. Do đó, việc
bố trí vốn đầu tư phần lưới điện trung hạ thế
để cấp điện trên địa bàn rất hạn chế…
Theo Sở Công Thương Bình Thuận, dù
ngành đã rất nỗ lực phối hợp triển khai hỗ
trợ các địa phương thực hiện Tiêu chí số 4,
tuy nhiên, do nguồn vốn được bố trí còn thấp
so với dự toán công trình điện, bình quân chỉ
chiếm khoảng 10%, rất khó cho các xã thực
hiện, làm ảnh hưởng đến tiến độ và chậm so
với kế hoạch.
Đầu tư hơn 700 tỷ đồng cấp điện nông
thôn
Về bố trí nguồn vốn để thực hiện Dự án
cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia để
giải quyết nhu cầu cấp điện khu vực nông
thôn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận, trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ
họp Quốc hội, Bộ Tài chính cho biết, dự án
này thuộc danh mục đầu tư từ Chương trình
mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải
đảo, theo cơ chế quy định tại Quyết định số
2081/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ
tướng Chính phủ.
Dự án được Bộ Công Thương phê duyệt,
do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm
chủ đầu tư và tổ chức thực hiện với tổng
mức đầu tư được duyệt 734,275 tỷ đồng;
trong đó, ngân sách trung ương 624,134 tỷ
đồng (85%); vốn của EVN tự cân đối
110,141 tỷ đồng (15%). Tuy nhiên, do nguồn
vốn ngân sách trung ương bố trí thực hiện
Chương trình điện nông thôn giai đoạn 2016
- 2020 còn hạn chế nên dự án chưa có trong
Danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn
vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 2020.
Dự án tiếp tục được tổng hợp trong danh
mục đầu tư từ Chương trình mục tiêu cấp
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điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai
đoạn 2016 - 2020, theo Quyết định số
1740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
(tổng mức đầu tư 734 tỷ đồng, trong đó,
ngân sách trung ương từ nguồn vốn ODA và
vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ là 624 tỷ
đồng; vốn của EVN tự cân đối 110 tỷ đồng).
Tại Quyết định số 1740/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ đã quy định trách nhiệm
của các bộ liên quan. Theo đó, Bộ Công
Thương có trách nhiệm tổng hợp và xây
dựng kế hoạch trung hạn, kế hoạch hàng
năm của chương trình gửi Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định
của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà
nước và các văn bản pháp luật liên quan. Bộ
Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính vận động các
nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà
tài trợ nước ngoài để thực hiện.

__
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bố trí vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch
trung hạn và hàng năm để thực hiện. Bộ Tài
chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Bộ Công Thương huy động nguồn vốn để hỗ
trợ đầu tư các dự án thành phần trong
chương trình.
Do đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh
Bình Thuận làm việc cụ thể với các bộ để rà
soát, tổng hợp bố trí vốn thực hiện dự án
theo quy định. Bộ Tài chính sẽ phối hợp tổng
hợp, cân đối, bố trí vốn đầu tư trung hạn và
hàng năm thực hiện dự án theo quy định của
Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư
công.
Nguyễn Hạnh //
https://congthuong.vn.- 2020
(ngày 15 tháng 4)
https://congthuong.vn/binh-thuan-100-xadat-tieu-chi-so-4-135903.html

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp
với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương cân đối,
----------------------------------------------------------

BÌNH THUẬN - 45 NĂM SAU NGÀY GIẢI PHÓNG
rong sự nghiệp đấu tranh giải phóng
dân tộc, giải phóng đất nước, vượt
qua biết bao khó khăn, gian khổ, anh
dũng hy sinh, chiến đấu ngoan cường, lập
công xuất sắc, Đảng bộ và nhân dân Bình
Thuận đã đóng góp xứng đáng vào thắng lợi
vẻ vang chung cả nước. Sau ngày quê
hương được giải phóng (19-4-1975), Bình
Thuận tiếp tục phát huy truyền thống cách
mạng, đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua
không ít khó khăn, thách thức và đã giành
được những thành tựu đáng tự hào trên tất
cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, nâng cao đời
sống của nhân dân sống của nhân dân.

T

Sau ngày quê hương được giải phóng,
hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận được sáp
nhập thành tỉnh Thuận Hải, cơ sở kinh tế rất
hạn chế, kết cấu hạ tầng yếu kém. Mặc dù
có tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên,
nhưng nền kinh tế tăng trưởng chậm. Năm
1992, sau khi chia tách tỉnh, Đảng bộ tỉnh
Bình Thuận đề ra nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể
theo từng giai đoạn 5 năm để phát triển kinh
tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Bình Thuận là tỉnh duyên hải cực Nam Trung
bộ nằm trong vùng khô hạn nhất cả nước.
Tình hình thiếu nước ảnh hưởng nghiêm
trọng đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa
phương. Vì vậy tập trung các nguồn lực đầu
tư xây dựng hệ thống các công trình thủy lợi
để chủ động được nguồn nước phục vụ phát
triển kinh tế-xã hội được Bình Thuận luôn ưu
tiên hàng đầu.

Diện mạo đô thị TP Phan Thiết (Bình Thuận) ngày
nay đẹp và khang trang.

Từ năm 2001 đến nay, được sự quan tâm
hỗ trợ của trung ương, cùng sự tập trung
nguồn lực của địa phương, nhiều công trình
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thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã
được đầu tư xây dựng. Toàn tỉnh hiện có 78
công trình thủy lợi đã đưa vào khai thác sử
dụng trải rộng trên hầu khắp các địa phương
trong tỉnh với tổng mức đầu tư gần 7.477 tỷ
đồng. Tổng dung tích các hồ chứa là 339
triệu mét khối với tổng năng lực tưới thiết kế
là 73.300 ha, tăng 41.000 ha so với năm
2001 chỉ có 32.300 ha. Cùng với đó là bảo
đảm cấp nước sinh hoạt cho hàng vạn hộ
dân trong tỉnh cũng như phục vụ nhu cầu
nước cho các ngành kinh tế khác.

Thi công kênh nối mạng, chuyển nước từ hồ Sông
Móng đến hồ Đu Đủ và hồ Tân Lập, huyện Hàm
Thuận Nam (Bình Thuận)

Đặc biệt với sáng kiến nối mạng liên
thông giữa các hồ chứa nước đã khai thác
tối đa hiệu quả những công trình thủy lợi
được đầu tư xây dựng. Đến nay, 11 kênh nối
mạng với tổng chiều dài 113 km được xây
dựng, nâng vùng tưới ổn định lên 35.120 ha.
Có nước, những vùng đất khô cằn đang bị
hoang mạc hóa đã được đánh thức. Tiêu
biểu như vùng căn cứ kháng chiến Khu Lê
năm xưa ở huyện Bắc Bình nay đã được
Bình Thuận quy hoạch thành lập Khu nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô
diện tích 2.000 ha.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn
Minh, Bí thư Huyện ủy huyện Hàm Thuận
Nam (Bình Thuận) chia sẻ, với điểm xuất
phát thấp, cơ sở vật chất hầu như không có
gì; kinh tế của huyện chủ yếu là nông, lâm
nghiệp. Nhưng từ sau năm 1991, nhiều công
trình thủy lợi được đầu tư xây dựng trên địa
bàn như các hồ thủy lợi Sông Móng, Đu Đủ,
Ba Bàu…; hệ thống kênh chuyển nước dài
hơn 21 km đã làm thay đổi toàn diện kinh tế-

__
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xã hội của huyện. Từ một huyện nghèo,
Hàm Thuận Nam trở thành địa phương phát
triển khá toàn diện cả về nông nghiệp, công
nghiệp và thương mại, dịch vụ, du lịch. Cơ
cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng phát
triển những cây trồng chủ lực. Hàm Thuận
Nam là thủ phủ trồng thanh long với 13.200
ha, chiếm gần 50% diện tích của cả tỉnh và
là cây xóa đói giảm nghèo hiệu quả, giúp
nông dân làm giàu bền vững. Tổng sản
phẩm (GRDP) bình quân đầu người năm
2019 gần 2.200 USD, tăng gấp 25 lần so với
năm 1991. Tỷ lệ hộ nghèo từ 25% năm 1995
giảm xuống còn dưới 1,5% vào năm 2020.

Hồ Sông Quao, một trong những công trình thủy
lợi quan trọng nhất của Bình Thuận cung cấp
nước tưới cho hơn 10.000 ha đất canh tác.

Kết quả đầu tư hạ tầng thủy lợi trên địa
bàn đã tăng diện tích gieo trồng được tưới
của Bình Thuận từ năm 2001 chỉ khoảng
44.000 ha tăng lên khoảng 115.000 ha. Có
thể nói, phát triển thủy lợi là một trong những
thành tựu nổi bật nhất của ngành nông
nghiệp Bình Thuận từ khi tái lập tỉnh đến
nay.
Sự kiện Nhật thực toàn phần vào ngày
24-10-1995 mà Phan Thiết là tâm điểm đã
khơi dậy tiềm năng du lịch phong phú, quý
giá, đánh dấu cho sự vươn lên đầy ấn tượng
của du lịch Bình Thuận. Sau 25 năm, thương
hiệu du lịch Bình Thuận ngày càng khẳng
định chỗ đứng trên thị trường trong nước và
quốc tế. Bình quân hàng năm lượng khách
đến tăng từ 12 - 14%, doanh thu tăng từ 19
- 20%. Toàn tỉnh hiện có 383 dự án đầu tư
dịch vụ du lịch với tổng vốn đăng ký gần 60
ngàn tỷ đồng. Có 188 dự án đi vào hoạt
động, 73 dự án đang xây dựng.
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Trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đón
gần 29 triệu lượt du khách; trong đó du
khách quốc tế đạt gần 3,5 triệu lượt, tăng
bình quân gần 14%/năm. Doanh thu du lịch
đạt hơn 65,7 ngàn tỷ đồng. Từ 2017 đến
năm 2019, du lịch hàng năm đóng góp vào
tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) của tỉnh lần
lượt tăng từ 8,82% lên 9,97%.
Du lịch phát triển đã giải quyết thêm nhiều
công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho lao
động ở địa phương đặc biệt là lao động nông
thôn, lao động các vùng ven biển; làm thay
đổi bộ mặt đô thị và nông thôn, kết cấu hạ
tầng… góp phần nâng cao chất lượng cuộc
sống của nhân dân ở các vùng du lịch. Từ
những làng chài ven biển nghèo khó hơn 20
năm về trước, ngày nay Mũi Né – Hàm Tiến
đã trở thành thương hiệu du lịch nổi tiếng, là
địa chỉ quen thuộc của du khách cả trong và
ngoài nước. Tháng 12-2018, Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể
phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh
Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến
năm 2030; Bình Thuận được xác định là một
trong những địa bàn trọng điểm phát triển du
lịch của cả nước và hình thành trung tâm du
lịch thể thao biển mang tầm quốc gia và
quốc tế.
Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở
Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết,
trong thời gian tới Bình Thuận khai thác tiềm
năng, lợi thế phát triển các loại hình du lịch,
dịch vụ hiện đại và độc đáo; chủ động triển
khai phối hợp thực hiện tốt các nội dung liên
kết phát triển du lịch với các địa phương
trong khu vực. Hướng đến thu hút đầu tư
những dự án du lịch quy mô, các tổ hợp giải
trí, mua sắm, các loại hình du lịch đặc trưng
phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của du
khách.
Từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) với
các quan điểm, chủ trương đúng đắn, hợp
lòng dân, được nhân dân toàn tỉnh đồng tình
hưởng ứng đã cải thiện rõ rệt đời sống của
đa số nông dân, giảm khoảng cách phát triển
giữa nông thôn và thành thị. Tổng nguồn vốn
huy động thực hiện Chương trình xây dựng
nông thôn mới từ năm 2010 đến nay gần
31.351 tỷ đồng.

__
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Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu
ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh
tế nông thôn, tăng thu nhập, xóa đói giảm
nghèo luôn là mục tiêu hàng đầu trong quá
trình xây dựng nông thôn mới tại các địa
phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Đến với Đức Linh, một huyện thuần nông
của Bình Thuận, ông Trương Quang Đến,
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện giới thiệu với chúng tôi một
số mô hình liên doanh liên kết tiêu biểu trong
sản xuất trên địa bàn như: mô hình liên kết
sản xuất lúa nếp theo chuỗi giá trị giữa Hợp
tác xã nông nghiệp Công Thành, xã Đức
Chính thực hiện liên kết với 700 hộ nông dân
các xã Nam Chính, Đức Chính dịch vụ làm
đất, gieo sạ, cung ứng giống vật tư đến tiêu
thụ sản phẩm lúa nếp trên 1.550 ha với sản
lượng thành phẩm 4.400 tấn. Mô hình Hợp
tác xã rau Trà Tân liên kết với Công ty TNHH
MTV Đỗ Nguyễn Minh trồng và bao tiêu sản
phẩm rau an toàn trên diện tích 150 ha/năm
với sản lượng dự kiến 138,5 tấn/năm; mô
hình liên kết giữa các hộ kinh doanh và các
hộ chăn nuôi vịt ở các xã Nam Chính, Vũ
Hòa, Đức Chính, Đức Tài, thị trấn Võ Xu
nuôi và tiêu thụ 130.000 con vịt. Trong đó,
hộ kinh doanh đầu tư toàn bộ, hộ chăn nuôi
thực hiện chăm sóc. Ông Đến cho biết, việc
liên kết trong sản xuất nông nghiệp mang lại
hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với sản xuất
nông hộ nhỏ lẻ; nông dân được hỗ trợ đầu
tư về cây, con giống, vật tư nông nghiệp, tập
huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, được
tiếp thu tiến bộ khoa học công nghệ mới; gắn
vùng sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, tạo nên
chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, thu
nhập của người dân được nâng cao.
Qua 10 năm triển khai thực hiện xây dựng
nông thôn mới, Bình Thuận đã có 58/96 xã
đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 60,42%; vượt 8
xã so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao
đến năm 2020; vượt xa so với vùng duyên
hải Nam Trung bộ. Đến cuối năm 2019, thu
nhập bình quân đầu người khu vực nông
thôn là 39,7 triệu đồng/người/năm, gấp 2,66
lần so với năm 2010; đời sống của người
dân nông thôn ngày càng được cải thiện và
nâng cao.
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Là tỉnh duyên hải cực Nam Trung bộ có
chiều dài bờ biển 192 km, nắng nóng và gió
hàng năm kéo dài đã làm nhiều vùng bị hiện
tượng sa mạc hóa; đất đai bạc màu, khô cằn
làm cho sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả
hoặc phát triển các ngành nghề khác không
thuận lợi, hiệu quả kinh tế thấp. Tuy nhiên,
với nỗ lực, quyết tâm của mình, Bình Thuận
đã chuyển những khó khăn, bất lợi thành
tiềm năng lợi thế để phát triển năng lượng
tái tạo. Đây là hướng đi đúng đắn, phù hợp
xu thế phát triển xanh và bền vững. Bình
Thuận đã đưa ra nhiều chính sách và triển
khai nhiều biện pháp tạo điều kiện tốt nhất
thu hút các nhà đầu tư trên lĩnh vực này.

Công trình điện mặt trời trên hồ thủy điện Đa Mi,
huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận)

Đến nay, toàn tỉnh có 108 dự án năng
lượng tái tạo đăng ký đầu tư, trong đó có 88
dự án điện mặt trời và 20 dự án điện gió với
tổng vốn đầu tư gần 176 ngàn tỷ đồng. Hiện
có 21 dự án điện mắt trời đã hòa lưới điện
quốc gia và phát điện thương mại với tổng
công suất 903,48 MW, tổng vốn đầu tư hơn
25 ngàn tỷ đồng; ba Dự án điện gió đi vào
hoạt động với tổng công suất 60MW, trong
đó dự án Nhà máy phong điện Phú Quý với
công suất 6MW bổ sung cùng với nguồn
điện diesel phát tại chỗ góp phần tạo ra
bước ngoặt cho sự phát triển kinh tế-xã hội
của huyện đảo Phú Quý.

__
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Sau 45 năm giải phóng, tiếp tục phát huy
truyền thống cách mạng với tinh thần quyết
tâm, chủ động vượt qua khó khăn, thách
thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
Bình Thuận tận dụng tốt thời cơ, khai thác
phát huy các tiềm năng, lợi thế xây dựng
Bình Thuận phát triển về mọi mặt, đời sống
vật chất và tinh thần của nhân dân ngày
càng được nâng cao.
Tổng thu nội địa của tỉnh giai đoạn 20162020 ước hơn 36 ngàn tỷ đồng, vượt hơn
138% so với kế hoạch thực hiện giai đoạn
2011-2015 (hơn15 ngàn tỷ đồng); về sản
lượng lương thực, chỉ riêng trong năm 2019
đạt 811.000 tấn, tăng gấp 4 lần so với năm
1995, năm cuối của nhiệm kỳ đầu tiên (19921995) khi tỉnh Bình Thuận được tái lập. Kim
ngạch xuất khẩu năm 2019 được hơn 800
triệu đô la Mỹ (USD), so với năm 1995 chỉ có
18 triệu USD, gấp gần 45 lần. Tổng sản
phẩm (GRDP) bình quân đầu người năm
2019 đạt 2.935 USD, gấp 1,68 lần so với
GRDP bình quân đầu người năm 2015.
Tiếp tục phát huy truyền thống "tự lực tự
cường, chiến đấu oanh liệt, thắng lợi vẻ
vang" của quân và dân tỉnh Bình Thuận; với
những kinh nghiệm xây dựng và phát triển
kinh tế-xã hội sau 45 năm giải phóng, biết
khai thác và phát huy tốt những tiềm năng,
lợi thế, đoàn kết một lòng vượt qua thách
thức, đồng bộ trong hành động, chắc chắn
Bình Thuận sẽ vươn lên mạnh mẽ, toàn
diện, vững chắc.
Đình Châu // https://nhandan.com.vn.2020 (ngày 17 tháng 4)
https://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tucsu-kien/item/44114802-binh-thuan-45-namsau-ngay-giai-phong.html
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BÌNH THUẬN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN SAU
HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

N

gày 17/4, UBND tỉnh Bình Thuận có
văn bản gửi các sở, ngành về việc
đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự

án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm
2019.
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Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và
Môi trường tiếp tục hướng dẫn, tạo điều kiện
cho các doanh nghiệp hoàn chỉnh các thủ
tục liên quan đến đất đai, đánh giá tác động
môi trường.

__
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Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà
soát các vướng mắc, khó khăn của từng dự
án để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải
quyết cụ thể cho từng dự án, nhằm đẩy
nhanh tiến độ hoàn chỉnh chuẩn bị đầu tư,
triển khai đầu tư xây dựng.
Trường hợp các nhà đầu tư chậm triển
khai hoặc không tích cực triển khai các thủ
tục theo thời gian quy định thì đề xuất tham
mưu UBND tỉnh thu hồi dự án theo quy định.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu
UBND các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình,
Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi và
thành phố Phan Thiết tiếp tục phối hợp với
các chủ đầu tư trong giải phóng mặt bằng.

Trong năm 2020 Bình Thuận tập trung phát triển
3 trụ cột kinh tế: Công nghiệp – dịch vụ - đô thị,
công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo
– điện gió ngoài khơi

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường
chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương theo
dõi, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị
Thủ tướng Chính phủ sớm giải quyết vướng
mắc, khó khăn cho các dự án trọng điểm
nằm trong khu vực quy hoạch dự trữ khoáng
sản titan trong thời gian tới.
Sở Xây dựng hướng dẫn các chủ đầu tư
khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục xây
dựng liên quan để sớm được cấp giấy phép
xây dựng, thi công dự án và sớm đưa dự án
vào hoạt động.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh tiếp tục hướng dẫn cho các chủ đầu tư
thực hiện đánh giá hiện trạng rừng, các thủ
tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy
định của Luật Lâm nghiệp, đồng thời, rà
soát, đánh giá quy hoạch lâm nghiệp của
tỉnh đối với các trường hợp dự án có diện
tích rừng tự nhiên, rừng chắn gió ven biển.
Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh yêu
cầu tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các nhà
đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư liên
quan theo quy định trong quá trình nghiên
cứu, khảo sát lập hồ sơ dự án.

Riêng UBND huyện Hàm Tân xem xét, hỗ
trợ, giới thiệu cho Công ty cổ phần
Greenfeed Việt Nam vị trí thực hiện dự án
phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương.
Trước đó, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm
2019, tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định chủ
trương đầu tư cho 11 dự án, với tổng vốn
đầu tư gần 23.400 tỷ đồng và ký thỏa thuận
ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 13 dự án với
tổng vốn đầu tư đăng ký 17 tỷ USD và
46.600 tỷ đồng trên nhiều lĩnh vực.
Đây là những kết quả bước đầu đáng
khích lệ trong hoạt động thu hút đầu tư của
Bình Thuận. Trong năm 2020, Bình Thuận
tập trung phát triển 3 trụ cột kinh tế: Công
nghiệp-dịch vụ-đô thị, công nghiệp chế biến
chế tạo, năng lượng tái tạo-điện gió ngoài
khơi; du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp,
thương mại, khu đô thị, khu dân cư; nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao./.
Nguyễn Thanh // https://bnews.vn.- 2020
(ngày 17 tháng 4)
https://bnews.vn/binh-thuan-day-nhanhtien-do-cac-du-an-sau-hoi-nghi-xuc-tiendau-tu/154197.html
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BÌNH THUẬN THÚC 3 SỞ VÀ CÔNG TY RẠNG ĐÔNG ‘DỒN LỰC’
ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ SÂN BAY PHAN THIẾT
BND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản
gửi 3 Sở, UBND TP. Phan Thiết và
Công ty Cổ phần Rạng Đông về việc
tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay
Phan Thiết.

U

hướng, 4 trận địa pháo, 1 trận địa tên lửa
phòng không và hệ thống đường giao thông
kết nối sau khi Thủ tướng quyết định chủ
trương đầu tư dự án eKQ920.
Ngoài ra, Sở GTVT phải đôn đốc Công ty
Cổ phần Rạng Đông khẩn trương hoàn
thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật và hồ sơ thiết
kế bản vẽ thi công hạng mục hàng không
dân dụng để tổ chức thẩm định, trình cấp
thẩm quyền phê duyệt trong tháng 4 này.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
chỉ đạo Sở Giao thông vận tải (GTVT) khẩn
trương tham mưu tỉnh văn bản đề nghị Bộ
GTVT xem xét, cập nhật, bổ sung đường cất
hạ cánh thứ 2 Cảng hàng không Phan Thiết
vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống
cảng hàng không, sân bay toàn quốc đến
năm 2030 và định hướng đến năm 2050,
trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh.
Đồng thời chủ động làm việc với Bộ GTVT
sớm có kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự
án; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư
hoàn thành thẩm định điều chỉnh báo cáo
nghiên cứu khả thi trình tỉnh phê duyệt; phối
hợp với TP. Phan Thiết để giải quyết bồi
thường giải phóng mặt bằng đối với 3 hộ dân
còn vướng mắc thuộc khu gia đình quân
nhân.
Chủ tịch tỉnh yêu cầu Sở GTVT thông qua
tổ công tác liên ngành thường xuyên liên hệ,
làm việc với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
Quốc phòng, các bộ ngành liên quan; phối
hợp chặt chẽ, kịp thời tham mưu đề xuất tỉnh
chỉ đạo thực hiện, tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển
khai dự án.
Cùng với đó tổ chức triển khai thực hiện
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
các hạng mục phát sinh, bao gồm 5 đài dẫn

Mặt bằng quy hoạch khu hàng không dân dụng.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch
tỉnh giao chủ trì thẩm định hồ sơ điều chỉnh
báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây
dựng Cảng hàng không Phan Thiết, hạng
mục hàng không dân dụng sau khi có kết
quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án của Bộ
GTVT và ý kiến góp ý hồ sơ điều chỉnh báo
cáo nghiên cứu khả thi của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, Bộ Tài chính; báo cáo kết quả thẩm
định, trình UBND tỉnh phê duyệt.
Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường,
lãnh đạo tỉnh yêu cầu rà soát các thủ tục thu
hồi đất các hạng mục phát sinh: các đài dẫn
đường, các trận địa phòng không, đường
giao thông kết nối (30ha) và diện tích đất để
bổ sung đường cất hạ cánh số 2 (khoảng
254ha), đảm bảo đúng quy định pháp luật về
đất đai.
Trước mắt là công tác quản lý hiện trạng,
quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích đất
để bổ sung đường cất hạ cánh số 2.
Chủ tịch tỉnh cũng giao UBND TP. Phan
Thiết tiếp tục mời 3 hộ dân thuộc khu gia
đình quân nhân vận động, giải thích để các
hộ nhận tiền bàn giao mặt bằng. Trường
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hợp các hộ tiếp tục không hợp tác, tiến hành
rà soát, củng cố chặt chẽ thủ tục, hồ sơ để
báo cáo UBND tỉnh chủ trương giải quyết.
Thời gian hoàn thành công việc này trước
ngày 15/5.
Còn nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Rạng
Đông, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đề nghị
doanh nghiệp chủ trì, chủ động phối hợp với
đơn vị tư vấn liên hệ với các bộ phận chuyên
môn của Bộ GTVT và các bộ, ngành liên
quan để sớm hoàn thành thẩm định, phê
duyệt hồ sơ điều chỉnh, thiết kế cơ sở dự án
và hồ sơ quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500)
khu chức năng Cảng hàng không Phan
Thiết.
Công ty Rạng Đông phải phối hợp với Sở
GTVT và các sở, ngành liên quan điều
chỉnh, bổ sung Hợp đồng dự án; chủ động
triển khai, hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật,
hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ đánh
giá tác động môi trường, phòng chống cháy
nổ… trong tháng 4/2020.
Mới đây, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng
đã giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ
Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND
tỉnh Bình Thuận và các cơ quan, đơn vị liên
quan, rà soát lại quy hoạch chi tiết cảng
hàng không Phan Thiết giai đoạn đến năm
2020 và định hướng đến năm 2030 (phải dự
trữ quỹ đất để có thể xây dựng đường cất,
hạ cánh thứ 2 khi cần thiết);
Đồng thời cập nhật và bổ sung vào quy
hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng
hàng không, sân bay toàn quốc đến năm
-----------------------------------------------------------
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2030 và định hướng đến năm 2050, trình
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh.
Phó thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Bình
Thuận chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên
và Môi trường chủ động thực hiện công tác
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự
án cảng hàng không Phan Thiết đạt 4E và
dự án e.920, theo đúng quy hoạch được cấp
có thẩm quyền phê duyệt.
Cảng hàng không Phan Thiết được xây
dựng tại xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết,
tỉnh Bình Thuận gồm 2 dự án: dự án đầu tư
xây dựng cảng hàng không Phan Thiết,
hạng mục hàng không dân dụng đầu tư theo
hình thức BOT do UBND tỉnh Bình Thuận
quyết định đầu tư; dự án đầu tư khu bay
quân sự do Bộ Quốc phòng đầu tư.
Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục
hàng không dân dụng có tổng mức đầu tư
3.395,96 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Rạng
Đông là nhà đầu tư. Để hoàn vốn, nhà đầu
tư được thu phí dịch vụ hàng không trong
thời gian không quá 77 năm 7 tháng (thời
gian chính xác sẽ được chốt khi ký kết hợp
đồng).
Lệ Chi // https://vietnamfinance.vn.- 2020
(ngày 20 tháng 4)
https://vietnamfinance.vn/binh-thuanthuc-3-so-va-cong-ty-rang-dong-don-lucday-nhanh-tien-do-san-bay-phan-thiet20180504224237538.htm

BÌNH THUẬN VƯƠN LÊN MẠNH MẼ SAU 45 NĂM THỐNG NHẤT
ĐẤT NƯỚC
au ngày giải phóng, Đảng bộ và nhân
dân Bình Thuận tiếp tục phát huy chủ
nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết,
nhất trí, chung sức, chung lòng, hàn gắn vết
thương chiến tranh, phấn đấu đi lên.

S

Một góc đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
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Theo những bước chân thần tốc của các
chiến sĩ giải phóng, cách đây 45 năm, ngày
19/4/1975, tỉnh Bình Thuận được giải phóng.
45 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn,
gian khổ, đất và người Bình Thuận từng
bước xây dựng quê hương ngày càng phát
triển.
“Tự lực, tự cường, chiến đấu oanh liệt,
thắng lợi vẻ vang”
Sau thất bại ở Tây Nguyên, để giữ phần
đất còn lại, địch sáp nhập hai tỉnh Ninh
Thuận, Bình Thuận vào Vùng 3 chiến thuật,
lấy Phan Rang làm “lá chắn” để bảo vệ Sài
Gòn. Chúng điều Liên đoàn Biệt động quân
số 24 từ Bình Tuy ra Phan Thiết và tăng
cường nhiều đơn vị bộ binh, pháo binh nhằm
cố thủ ở Bình Thuận.
Về phía ta, cục diện chiến trường có bước
nhảy vọt khi Trung ương Đảng quyết định
mở Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thực
hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Khu ủy
và Quân khu ủy Khu VI ra Chỉ thị: “Tình hình
diễn biến rất thuận lợi cho ta, các tỉnh không
được trông chờ ỷ lại chủ lực mà phải… xốc
tới tiêu diệt địch, giải phóng địa phương
mình.”
Thực hiện chỉ đạo trên, quân và dân Bình
Thuận liên tục tiến công tiêu diệt địch, trong
đó có Chi khu Ma Lâm-Thiện Giáo.
2 giờ 45 sáng ngày 8/4/1975, ta nổ súng
tấn công Chi khu. Đến 21 giờ cùng ngày ta
làm chủ Chi khu và quận lỵ Ma Lâm, đập tan
cứ điểm quan trọng bảo vệ phía Bắc Phan
Thiết. Đến ngày 13/4, ta giải phóng một vùng
nông thôn rộng lớn, làm chủ lộ 8, chia cắt
Quốc lộ 1 ở nhiều đoạn quan trọng, dồn địch
về Phan Thiết trong thế cô lập.
Sau khi đập tan “lá chắn thép” Phan
Rang, cùng với quân địa phương, đại quân
ta tiến vào Bình Thuận. Quân chủ lực tiến
đến đâu, quần chúng nổi dậy phối hợp với
lực lượng vũ trang truy quét tề điệp, giải
phóng xã, ấp mình đến đó.
Chiều 17/4, huyện Tuy Phong được giải
phóng. Sáng 18/4 các huyện Hoà Đa, Phan
Lý và Hải Ninh lần lượt được giải phóng.
Đêm 18/4, quân chủ lực phối hợp với bộ đội
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địa phương tiến vào giải phóng thị xã Phan
Thiết.
Trưa 19/4/1975, trước sức mạnh thần tốc
của quân ta, địch hoảng loạn tháo chạy, ta
làm chủ và giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình
Thuận, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ
vang giải phóng quê hương, góp phần cùng
quân và dân cả nước làm nên đại thắng mùa
Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền
Nam, thống nhất đất nước; xứng đáng với
12 chữ vàng mà Đảng và Nhà nước trao
tặng “Tự lực, tự cường, chiến đấu oanh liệt,
thắng lợi vẻ vang.”
Bình Thuận vươn lên mạnh mẽ
Sau ngày giải phóng, Đảng bộ và nhân
dân Bình Thuận tiếp tục phát huy chủ nghĩa
anh hùng cách mạng, đoàn kết, nhất trí,
chung sức, chung lòng, hàn gắn vết thương
chiến tranh, phấn đấu đi lên.
Từ một tỉnh nghèo, cơ sở hạ tầng yếu
kém, quanh năm khô hạn, đến nay sau 45
năm giải phóng, đặc biệt là sau 28 năm tái
lập tỉnh, Bình Thuận đã từng bước vươn lên,
biến khó khăn, thách thức thành những lợi
thế, tìm chọn hướng đi phù hợp để phát
triển.
Từ một vùng đất đai cằn cỗi, tứ bề chỉ có
nắng và gió, Bình Thuận hôm nay được biết
đến là “thủ phủ” thanh long của cả nước, một
địa điểm du lịch nổi tiếng và hướng tới trở
thành trung tâm năng lượng quốc gia.

Nuôi cá tầm trong lòng hồ Đa Mi (Bình Thuận).
(Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Trong những năm gần đây, kinh tế của
Bình Thuận giữ vững đà tăng trưởng. Tổng
sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2019 tăng
11,09%, đạt mức tăng trưởng cao nhất từ
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năm 2010 đến nay. Kinh tế của tỉnh tiếp tục
duy trì đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế
chuyển dịch theo hướng tích cực.
Đời sống vật chất và tinh thần cho nhân
dân tiếp tục được nâng lên; thu nhập bình
quân đầu người năm 2019 ước đạt 43,6
triệu đồng/năm. Công tác xóa đói giảm
nghèo, chăm sóc các gia đình, những người
có công với nước được tiếp tục quan tâm.
Nếu trước đây, Bình Thuận nhiều nắng,
gió, ít mưa… từng là điều bất lợi “kìm chế”
sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thì nay,
chính những điều đó đã được biến thành thế
mạnh, tiềm năng để Bình Thuận phát triển
thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả
nước, nhất là điện mặt trời, điện gió và
tương lai không xa là điện gió ngoài khơi.
Từ 2017 đến nay, năng lượng tái tạo đã
trở thành lĩnh vực thu hút rất nhiều nhà đầu
tư trong và ngoài nước, nhất là ở khu vực
phía Bắc tỉnh như huyện Bắc Bình, Tuy
Phong…
Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã có
hơn 100 dự án năng lượng tái tạo đăng ký
đầu tư (trong đó có 88 dự án điện Mặt Trời
và 20 dự án điện gió) với tổng công suất
khoảng 6.800 MWp và tổng vốn đầu tư gần
176 nghìn tỷ đồng.

__
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Với nhiều bãi biển đẹp, khí hậu ôn hòa,
những điểm tham quan hấp dẫn, đậm chất
văn hóa lịch sử bản địa, Bình Thuận đã trở
thành điểm sáng trên bản đồ du lịch trong
nước và quốc tế.
Trong đó Mũi Né với vẻ đẹp tuyệt mỹ của
những bãi cát trắng dài hút tầm mắt, nức
tiếng với nhiều resort chất lượng đã và đang
tạo sức hút mạnh với du khách quốc tế. Năm
2019, tổng lượng khách đến Bình Thuận
ước đạt 6,4 triệu lượt (tăng 12% so với năm
2018).
Bình Thuận ngày nay với nhiều đổi thay,
đã và đang khai thác hiệu quả các nguồn
lực, tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh tốc độ và
chất lượng tăng trưởng kinh tế, phấn đấu
xây dựng Bình Thuận trở thành một tỉnh có
trình độ phát triển cao trong vùng Duyên hải
Nam Trung bộ./.
Diệp Ninh //
https://www.vietnamplus.vn.- 2020
(ngày 17 tháng 4)
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuanvuon-len-manh-me-sau-45-nam-thongnhat-dat-nuoc/635177.vnp

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

THÁNG 8 KHỞI CÔNG CAO TỐC PHAN THIẾT - DẦU GIÂY
hính phủ chuyển toàn bộ 8 dự án
sang đầu tư công bằng nguồn vốn
ngân sách.

Sau khi hoàn thành sẽ nhượng quyền
khai thác theo hình thức hợp đồng - kinh
doanh - quản lý (O&M) để thu hồi vốn.

Ngày 11-4, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận
cho biết đã bàn giao mặt bằng cho dự án cao
tốc Phan Thiết - Dầu Giây với tổng diện tích
291,8 ha qua địa bàn hai huyện Hàm Tân,
Hàm Thuận Nam. Khu vực bàn giao chiếm
79,8% diện tích toàn dự án.

Theo thông báo của Bộ trưởng Văn
phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Thường
trực Chính phủ vừa tiến hành họp vấn đề
này. Sau cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc đã thống nhất với đề xuất của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư chuyển toàn bộ 8 dự án
đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)
sang đầu tư công, trong đó có 3 dự án mà
Bộ GTVT đề xuất.

C

Trước đó, Bộ GTVT đề xuất Chính phủ
chuyển đổi hình thức đầu tư dự án có nhu
cầu cấp bách là Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc
lộ 45 - Nghi Sơn và Phan Thiết - Dầu Giây.
Ba dự án này chuyển sang hình thức đầu tư
công, sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà
nước.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải
đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu khởi công
toàn bộ 8 dự án trên vào tháng 8-2020.
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Việc Chính phủ quyết định chuyển đổi
hình thức đầu tư từ PPP (Public - Private
Partner, nhà nước và nhà đầu tư cùng thực
hiện dự án) sang đầu tư công cho thấy tất cả
dự án này đều rất cấp bách.

__
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Nhất và TP Long Khánh với diện tích đất
phải thu hồi khoảng 395 ha của 884 hộ gia
đình.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự kiến trong
tháng 5-2020, tỉnh Đồng Nai có thể bàn giao
toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư dự án
đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.
Tại Bình Thuận, tuyến đường cao tốc Dầu
Giây - Phan Thiết đi qua địa bàn hai huyện
Hàm Tân và Hàm Thuận Nam với chiều dài
khoảng 53 km. Đến nay, cơ quan chức năng
đã phê duyệt bản đồ địa chính 8/8 xã, hồ sơ
giá đất của hai huyện. Kinh phí giải phóng
mặt bằng đoạn cao tốc qua địa bàn tỉnh dự
kiến khoảng gần 900 tỉ đồng.

Đồ họa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Các dự án này là những dự án quan trọng
của quốc gia và đã được Quốc hội có quyết
định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết
52/2017/QH14 từ năm 2017.
Thủ tướng giao Bộ GTVT, Bộ KH&ĐT
thực hiện thủ tục trình Quốc hội điều chỉnh
chủ trương đầu tư dự án theo quy định của
Luật Đầu tư công.
Bộ GTVT phối hợp với các địa phương
đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm
bảo đến thời điểm khởi công phải cơ bản
hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
Lựa chọn các nhà đầu tư phải có đủ năng
lực, kinh nghiệm, bảo đảm chất lượng, tiến
độ theo đúng quy định pháp luật.
Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu
Giây có chiều dài toàn tuyến khoảng 99 km.
Đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 51,5 km chạy
qua các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống
----------------------------------------------------------

Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khi
hoàn thành sẽ kết nối với hệ thống đường
cao tốc Bắc-Nam đang được xây dựng từ
Dầu Giây (Đồng Nai) đến Cần Thơ (gồm các
đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu
Giây, Bến Lức - Nhơn Trạch - Long
Thành, TP.HCM - Trung Lương - Cần
Thơ).
Từ đó tạo thành tuyến đường cao tốc dài
gần 400 km đi qua các trung tâm kinh tế, các
đầu mối giao thông quan trọng ở vùng kinh
tế trọng điểm phía Nam, liên kết khu vực
miền Trung với miền Nam. Đây là một dự án
quan trọng kết nối TP.HCM với TP Phan
Thiết (Bình Thuận).
Phương Nam // https://plo.vn.- 2020
(ngày 11 tháng 4)
https://plo.vn/do-thi/thang-8-khoi-congcao-toc-phan-thiet-dau-giay-904875.html

THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TẠI HAI DỰ ÁN HÀNG KHÔNG
ăn phòng Chính phủ vừa có Thông
báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh
Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân
bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại
Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời
của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh
Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng
không Phan Thiết.

V

Thông báo nêu rõ, vừa qua, Thủ tướng
Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ lập quy
hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng
hàng không, sân bay toàn quốc đến năm
2030 và định hướng đến năm 2050; Bộ Giao
thông Vận tải đã phê duyệt điều chỉnh quy
hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan Thiết
giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến
năm 2030 với quy mô đạt cấp 4E (là sân bay
dùng chung dân dụng và quân sự).
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Nhằm đáp ứng yêu cầu Quốc phòng - An
ninh và phát triển Kinh tế - Xã hội, để đẩy
nhanh tiến độ thực hiện việc đầu tư, xây
dựng Dự án e.920 và Dự án Cảng hàng
không Phan Thiết, bảo đảm chặt chẽ và theo
đúng quy định pháp luật; Phó Thủ tướng yêu
cầu các bộ, ngành và địa phương liên quan,
khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau
đây:
Về Dự án e.920, UBND tỉnh Khánh Hòa
chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Tài
chính, các bộ, ngành và cơ quan liên quan
thành lập Tổ công tác do lãnh đạo Ủy ban
nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng để thực hiện
việc đấu giá đất, theo đúng quy định pháp
luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
Văn bản số 226/TB-VPCP ngày 26/6/2018
của Văn phòng Chính phủ.
Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ
với Ủy ban nhân dân các tỉnh Khánh Hòa và
Bình Thuận, các bộ, ngành và cơ quan liên
quan tổ chức thực hiện việc đầu tư và xây
dựng sân bay phục vụ huấn luyện của đơn
vị e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng,
doanh trại tạm thời của đơn vị e.KQ 920 tại
sân bay Cam Ranh theo thẩm quyền, đúng
quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại văn bản số 1204/VPCP-CN
ngày 18/2/2020 của Văn phòng Chính phủ,
bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ
triển khai Dự án.
Về Dự án Cảng hàng không Phan Thiết
đạt cấp 4E, Bộ Giao thông Vận tải chủ trì,
phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
và các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát lại
Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan
Thiết giai đoạn đến năm 2020 và định hướng
đến năm 2030 (phải dự trữ quỹ đất để có thể
xây dựng đường cất, hạ cánh thứ 2 khi cần
thiết); cập nhật và bổ sung vào quy hoạch
tổng thể phát triển hệ thống Cảng hàng

__

-25-

không, sân bay toàn quốc đến năm 2030 và
định hướng đến năm 2050, trình Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt điều chỉnh theo đúng
quy định pháp luật.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chủ trì,
phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường
chủ động thực hiện công tác bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư phục vụ Dự án Cảng hàng
không Phan Thiết đạt 4E và Dự án e.920 tại
Bình Thuận, theo đúng quy hoạch được cấp
có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Bộ
Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các bộ,
ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh
Khánh Hòa triển khai thực hiện các Dự án
nêu trên theo đúng quy định pháp luật về
đầu tư, xây dựng và chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại văn bản số 1204/VPCP-CN
ngày 18/2/2020 của Văn phòng Chính phủ,
bảo đảm tiến độ triển khai Dự án.
Để hoàn thành các thủ tục đầu tư xây
dựng đối với hai Dự án nêu trên, Phó Thủ
tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng
dẫn Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải
và các cơ quan liên quan tách bạch và phân
định nguồn vốn, đề xuất hình thức đầu tư và
xây dựng cho các danh mục công trình cụ
thể của từng Dự án; chủ trì thẩm định, trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương
đầu tư Dự án e.920 và Dự án Cảng hàng
không Phan Thiết đạt cấp 4E theo đúng quy
định pháp luật về đầu tư, xây dựng và chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số
226/TB-VPCP ngày 26/6/2018 của Văn
phòng Chính phủ.
// https://baotintuc.vn/.- 2020
(ngày 7 tháng 4)
https://baotintuc.vn/kinh-te/thao-go-khokhan-vuong-mac-tai-hai-du-an-hang-khong20200407194910571.htm
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC
BÌNH THUẬN KHỞI ĐỘNG ‘ATM GẠO’ CHO NGƯỜI KHÓ KHĂN
hiều 19/4, Tỉnh Đoàn Bình Thuận
phối hợp với các đơn vị liên quan khởi
động “ATM gạo” nghĩa tình hỗ trợ
người khó khăn trong dịch COVID -19.

C

nhiều hoàn cảnh khó khăn trong suốt mùa
dịch COVID-19.

Người nghèo khó nhận gạo hỗ trợ từ ATM gạo do
Tỉnh Đoàn Bình Thuận phối hợp với các đơn vị
liên quan tổ chức

Người dân đến ATM gạo xếp hàng giữ khoảng
cách 2m

ATM gạo miễn phí được đặt tại trụ sở
Tỉnh Đoàn Bình Thuận (ngã tư Trần Đại
Nghĩa - Tôn Đức Thắng, phường Xuân An,
TP. Phan Thiết.
Với tinh thần “tương thân, tương ái”, chia
sẻ cùng những người có hoàn cảnh khó
khăn, Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã phối hợp
cùng Công ty phân bón Khang Nông, nha
khoa Đăng Quý, siêu thị Co.opmart Phan
Thiết và ông Phạm Đình Trung (Hiệu trưởng
trường Đại học Yersin Đà Lạt), chung tay
thực hiện điểm “ATM gạo”. Tại chương trình,
mỗi người dân có hoàn cảnh khó khăn được
nhận 2,5 kg gạo. Người nhận chỉ cần đặt tay
vào bảng cảm biến, gạo sẽ tự động được
xuất ra. Bên cạnh đó, mỗi người dân khi đến
nhận gạo còn được tặng thêm khẩu trang.

Bên cạnh nhận 2,5kg gạo, mỗi người dân còn
được tặng khẩu trang y tế

Tại điểm phát gạo, mỗi người khi đến
nhận gạo đều thực hiện nghiêm túc việc giữ
đúng khoảng cách 2m, đeo khẩu trang, rửa
tay sát khuẩn để phòng dịch COVID -19.
Với thông điệp “Nếu khó khăn hãy lấy 1
phần, nếu bạn ổn xin hãy nhường cho người
khác”, Tỉnh Đoàn cho biết, sẽ liên tục kêu gọi
sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân để
những hạt gạo nghĩa tình đến được với

Sát khuẩn phòng chống dịch bệnh trước khi nhận
gạo
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ATM gạo được đặt tại trụ sở Tỉnh Đoàn Bình
Thuận

__
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Người đến nhận gạo là những người lao động
nghèo, gặp khó khăn vì dịch COVID -19

Lưu Trinh //
https://www.tienphong.vn.- 2020
(ngày 19 tháng 4)
https://www.tienphong.vn/gioi-tre/binhthuan-khoi-dong-atm-gao-cho-nguoi-khokhan-1644803.tpo

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

BÌNH THUẬN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020)
ở VHTTDL Bình Thuận vừa ban hành
Kế hoạch số 829/KH-SVHTTDL ngày
20/4 về tổ chức kỷ niệm 130 năm
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890
- 19/5/2020).

S

Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức
nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân
nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao trời
biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí
Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam;
thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn

đối với Người; góp phần khắc sâu và thực
hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng,
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp
với sức mạnh thời đại, xây dựng một nước
Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân
chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên Chủ nghĩa
xã hội. Thông qua đó, góp phần củng cố và
bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ
vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết
tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an
ninh năm 2020.
Theo kế hoạch, các nội dung tuyên
truyền, gồm: Tuyên truyền về thân thế, cuộc
đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ
tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến
vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách
mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với
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phong trào cộng sản và công nhân quốc tế;
Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân
sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm
yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước
trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đồng thời, khẳng định sức sống trường tồn
của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ
sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng
Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội
nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những
thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái,
xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to
lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Cùng với đó, tuyên truyền nhân rộng mô
hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên
các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương
tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất
nội dung và giải pháp mới góp phần vận
dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí
Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và
hội nhập quốc tế; tuyên truyền việc triển khai
thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh". Đồng thời, phản ánh không khí phấn
khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và
con đường cách mạng Việt Nam, phong
----------------------------------------------------------
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trào thi đua yêu nước của nhân dân và các
hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn
ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ
sở.
Cũng theo kế hoach, một số hoạt động cụ
thể được tổ chức, bao gồm: Phục vụ lãnh
đạo tỉnh, nhân dân, du khách đến dâng
hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp
kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh (19/5/1890 -19/5/2020); Tổ chức triển
lãm tranh cổ động, ảnh tư liệu về cuộc đời
và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển
lãm ảnh thời sự, ảnh nghệ thuật chủ đề
"Những tấm gương bình dị mà cao quý" trên
địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020; Chương
trình nghệ thuật ca ngợi về thân thế, cuộc
đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ
tịch Hồ Chí Minh; thể hiện lòng thành kính,
tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người
đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và
dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản
và công nhân quốc tế./.
Anh Vũ // http://toquoc.vn.- 2020
(ngày 22 tháng 4)
http://toquoc.vn/binh-thuan-to-chuc-cachoat-dong-ky-niem-130-nam-ngay-sinhchu-tich-ho-chi-minh-19-5-1890-19-5-202020200422170556944.htm

CHÚC TẾT RAMƯWAN ĐỒNG BÀO CHĂM THEO ĐẠO BÀNI
hân dịp đồng bào Chăm theo Hồi
giáo (Bàni) đón Tết Ramưwan, ngày
23/4, đồng chí Nguyễn Hoài Trung Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận đã đến
thăm, chúc tết các vị chức sắc, chức việc,
gia đình chính sách và tín đồ tiêu biểu tại
huyện Tuy Phong.

N

Cụ thể, đoàn công tác đã đến chúc tết gia
đình chức sắc Nguyễn Trung Sơ, gia đình
đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Linh, Bí thư Chi
đoàn Thôn Vĩnh Hanh và gia đình đoàn viên
Nguyễn Thị Thập, thôn Vĩnh Hanh, xã Phú
Lạc.
Tại những nơi đến thăm, đồng chí
Nguyễn Hoài Trung đã ân cần thăm hỏi sức
khỏe và chúc các vị chức sắc, chức việc, bà
con tín đồ đón Tết Ramưwan vui tươi cũng
như thực sự lành mạnh và an toàn trong thời
điểm dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến
phức tạp, hạn chế tụ tập đông người để
phòng chống dịch bệnh.
Đồng thời động viên các vị chức sắc, bà
con tín đồ gắn bó đoàn kết cùng nhân dân
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tại địa phương chung sức, phát huy truyền
thống yêu nước, yêu quê hương, nỗ lực
phấn đấu ra sức thi đua lao động, phát triển
sản xuất; tích cực tham gia các phong trào
toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu
dân cư, phong trào xây dựng nông thôn
mới… góp phần xây dựng quê hương giàu
về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc
phòng-an ninh.

__
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Đoàn công tác cũng đã đến thăm mô hình
vườn táo của anh Võ Minh Tân - Bí thư xã
đoàn Phong Phú. Được biết, táo là cây ăn
quả không bỏ vỏ, vì vậy, anh Tân trồng táo
theo mô hình an toàn. Việc phòng trừ sâu
bệnh cho táo bằng các loại thuốc sinh học
phải bảo đảm thời gian cách ly cho phép
trước khi bán. Ngày trồng, ngày bón phân,
phun thuốc, hái quả và bán đều được anh
ghi chép cẩn thận.
Nhờ tinh thần chịu khó, ham học hỏi, tâm
huyết với nghề nông và biết phát huy sức
mạnh của tuổi trẻ, anh Tân đã trở thành
nông dân điển hình sản xuất kinh doanh giỏi
của huyện Tuy Phong nhiều năm liền./.
Quỳnh Trân //
http://doanthanhnien.vn.- 2020
(ngày 24 tháng 4)
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtnviet-nam/chuc-tet-ramuwan-dong-baocham-theo-dao-bani

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

DU KHÁCH NƯỚC NGOÀI CHỞ GẠO TỚI ỦNG HỘ ATM GẠO MŨI NÉ
úc động trước những hạt gạo nghĩa
tình giúp bà con nghèo, du khách
nước ngoài mua gạo chở đến cây
ATM gạo để ủng hộ.

X

Sáng 15-4, hàng trăm người dân đang
nhận và phát gạo miễn phí tại cây ATM gạo
trước trụ sở UBND phường Mũi Né (TP
Phan Thiết, Bình Thuận) đã hết sức bất ngờ
và cảm kích khi một du khách nước ngoài
đem gạo đến ủng hộ.

Ông Dimitry mang gạo đến ủng hộ.

Du khách này là một người đàn ông, tự
chở trên xe máy sáu bao gạo, mỗi bao 50
kg. Ông cho biết rất xúc động khi chứng kiến
những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn
tại Mũi Né được nhận gạo miễn phí hằng
ngày. Do đó ông muốn góp 300 kg gạo để
ủng hộ.

Ông Dimitry nhận thư cám ơn từ đại diện UBND
phường Mũi Né.
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Đại diện UBND phường Mũi Né đã nhận
số gạo nghĩa tình nói trên và in ngay bức thư
cám ơn, trao tận tay du khách này. Được
biết ông tên là Dimitry Eroshenko, quốc tịch
Nga, du lịch đến Mũi Né và ở đây đã khá lâu.
Theo UBND phường Mũi Né, từ lúc cây
ATM gạo ở Mũi Né hoạt động (ngày 13-4)
đến nay đã có rất nhiều người ủng hộ gạo.

__
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Ông Dimitry là người nước ngoài đầu tiên
tham gia ủng hộ hoạt động nghĩa tình này.
Phương Nam // https://plo.vn.- 2020
(ngày 15 tháng 4)
https://plo.vn/xa-hoi/du-khach-nuocngoai-cho-gao-toi-ung-ho-atm-gao-mui-ne905755.html

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

EVNGENCO3 TRAO TẶNG PHÒNG CÁCH LY ÁP LỰC ÂM
CHO TỈNH BÌNH THUẬN

Đ

ồng hành cùng cả nước phòng,
chống dịch COVID-19, thời quan
vừa qua, Tổng Công ty Phát điện 3
(EVNGENCO 3) tổ chức nhiều đợt trao tặng
khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn
cho các đơn vị, tổ chức ở nhiều tỉnh thành.

Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động của
Đảng, Chính phủ chung tay đẩy lùi dịch
bệnh, chiều ngày 21-4, Tổng Công ty phối
hợp với Sở Y tế tỉnh Bình Thuận tổ chức bàn
giao và chính thức đưa vào vận hành phòng
cách ly áp lực âm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Bình Thuận
Phòng cách ly áp lực âm do Tổng Công ty
Phát điện 3 tài trợ có tổng kinh phí trị giá gần
600 triệu đồng, được thiết kế, lắp đặt, kiểm
nghiệm theo đúng tiêu chuẩn của ngành y
tế.

Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 trao 100 bộ bảo
hộ y tế và 30 kính chống giọt bắn với tổng trị giá
50 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình
Thuận

Hệ thống phòng cách ly áp lực âm tại Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Bình Thuận

Việc hỗ trợ của Tổng Công ty và các đơn
vị thành viên đang đóng chân trên địa bàn
(Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Ban Quản lý
Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân) nhằm chia sẻ
những khó khăn của tỉnh Bình Thuận, góp
phần tích cực vào công tác phòng chống
dịch Covid- 19, nhất là trong tình hình dịch
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bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay,
đồng thời giúp Bệnh viện Đa khoa tỉnh có
thêm điều kiện để phục vụ, điều trị bệnh cho
người dân sau này.
Cũng tại buổi bàn giao, Tổng Công ty và
các đơn vị còn trao tặng cho Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Bình Thuận 100 bộ trang phục bảo
hộ y tế, 30 kính chống giọt bắn, với giá trị
khoảng 50 triệu đồng để hỗ trợ các y bác sĩ
----------------------------------------------------------

__

-31-

của Bệnh viện có thêm điều kiện đảm bảo
an toàn khi chăm sóc, chữa trị cho bệnh
nhân.
P.N. // https://tuoitre.vn/.- 2020
(ngày 24 tháng 4)
https://tuoitre.vn/evngenco3-trao-tangphong-cach-ly-ap-luc-am-cho-tinh-binhthuan-20200424103716225.htm

GÂY QUỸ “NGÔI NHÀ XANH” TỪ RÁC THẢI

K

hu vực Cảng Phú Quý (tỉnh Bình
Thuận) luôn có đông người qua lại.
Thời gian qua, không ít người xả rác
tùy tiện gây mất vệ sinh. Trước tình trạng
này, Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu
cảng Phú Quý, Bộ đội Biên phòng (BĐBP)
tỉnh Bình Thuận, triển khai Mô hình “Ngôi
nhà xanh”.

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận và
thanh niên địa phương dọn vệ sinh bờ biển năm
2019.

Theo đó vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, cán bộ,
chiến sĩ đơn vị và đoàn viên, thanh niên địa
phương cùng nhau vệ sinh bờ biển, thu nhặt
ve chai đem bán gây quỹ giúp đỡ học sinh
nghèo trên địa bàn.
Trung úy Huỳnh Văn Phong, Bí thư Chi
đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú
Quý cho biết: Mô hình này được thực hiện
từ đầu năm 2019 đến nay. Bên cạnh tổ chức
các buổi vệ sinh tập trung, đơn vị còn làm
các thùng đựng rác di động tại các khu vực
đông người qua lại.
Bà Võ Thu Thanh ở xã Ngũ Phụng, huyện
đảo Phú Quý, bày tỏ: “Chứng kiến việc làm
ý nghĩa của tuổi trẻ, chúng tôi cũng nhắc

nhau bỏ rác vào đúng nơi quy định và không
xả rác ra bờ biển nữa”.
Những năm gần đây, tỉnh Bình Thuận có
tốc độ phát triển du lịch nhanh, lượng khách
đông nên rác thải cũng nhiều hơn. Bên cạnh
đó, không ít người nhận thức còn hạn chế,
xả rác tùy tiện. Cùng với Mô hình "Ngôi nhà
xanh", tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã phối hợp với
các tổ chức đoàn địa phương phát động,
nhân rộng nhiều mô hình, phong trào làm
sạch môi trường biển hiệu quả, như: “Ngày
chủ nhật xanh”; “Ngày thứ bảy tình
nguyện”... Từ năm 2019 đến nay, tuổi trẻ
BĐBP tỉnh đã huy động hơn 5.000 lượt cán
bộ, chiến sĩ phối hợp cùng thanh niên địa
phương làm sạch các bờ biển, thu gom ve
chai gây quỹ mua sách vở tặng học sinh
nghèo. Không chỉ ra quân tổ chức dọn vệ
sinh các khu vực ô nhiễm trọng điểm, các
đoàn viên, thanh niên còn đến từng gia đình
phát tờ rơi và tuyên truyền qua panô, khẩu
hiệu, internet… Nội dung tuyên truyền tập
trung vào đường lối, chủ trương của Đảng
về bảo vệ môi trường biển; tác động của
biến đổi khí hậu; các hình thức xử phạt đối
với hành vi xả rác tùy tiện, làm ô nhiễm môi
trường…
Trong quá trình thực hiện, các tổ chức
đoàn thường xuyên rút kinh nghiệm, biểu
dương, phê bình kịp thời, khuyến khích sáng
kiến, sáng tạo, ứng dụng khoa học công
nghệ trong bảo vệ môi trường. Tuổi trẻ đơn
vị, địa phương còn tổ chức sơn sửa, vẽ tranh
trên các bức tường ở tuyến phố ven biển và
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thu gom lốp xe ô tô cũ để sơn sửa, vẽ tranh
làm đồ chơi cho trẻ em tại các khu vui chơi
giải trí. Thông qua các hoạt động, phong trào
đã góp phần đổi mới công tác đoàn, phong
trào thanh niên, giáo dục, rèn luyện cán bộ,
chiến sĩ, xây dựng tình đoàn kết quân dân,
huy động mọi người chung tay làm sạch môi
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trường biển, tạo ấn tượng đẹp với du khách
khi đến Bình Thuận.
Duy Nguyễn //
https://baoquankhu7.vn.- 2020
(ngày 20 tháng 4)
https://baoquankhu7.vn/gay-quy-ngoinha-xanh-tu-rac-thai--15037626670017724s38110gs

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

HỖ TRỢ 2,2 TỈ ĐỒNG CHO HƠN 3.000 NGƯỜI BÁN VÉ SỐ

T

rong 10 ngày, Công ty Xổ số kiến thiết
Bình Thuận đã thống kê, trao tiền hỗ
trợ tận tay bà con bán lẻ vé số.

Sáng 13-4, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết
Bình Thuận phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh đã trao tiền hỗ trợ đợt
cuối cho 234 người bán lẻ vé số trên địa bàn
tỉnh.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Công
ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã
hoàn thành việc trao tiền hỗ trợ 3.045 người
tại 108 xã trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền hỗ
trợ hơn 2,2 tỉ đồng.
Việc hỗ trợ người bán lẻ vé số được Công
ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đề xuất
vào ngày 2-4 nhằm giúp người bán lẻ vé số
vượt qua khó khăn trong khi tạm dừng hoạt
động kinh doanh xổ số theo chủ trương của
Thủ tướng Chính phủ.
Phương Nam // https://plo.vn.- 2020
(ngày 13 tháng 4)
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-ho-tro22-ti-dong-cho-hon-3000-nguoi-ban-ve-so905146.html

Trao hỗ trợ cho người bán vé số khuyết tật.

Đây là số người bán lẻ vé số được các
huyện, thị, thành phố trong tỉnh bổ sung đợt
cuối.
---------------------------------------------------------

HOÀN MỸ TÀI TRỢ THIẾT BỊ Y TẾ 1 TỈ ĐỒNG CHO BÌNH THUẬN
gày 16-4, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
(Hoàn Mỹ) tài trợ trang thiết bị y tế trị
giá 1 tỉ đồng cho Sở Y tế tỉnh Bình
Thuận, đồng thời phối hợp tổ chức buổi tập
huấn “Hướng dẫn hồi sức hô hấp cho người
bệnh COVID-19” dành cho các bác sĩ cấp
cứu của toàn tỉnh Bình Thuận. Chương trình
nhằm góp phần phòng, chống dịch COVID19 tại địa phương.

N

Cụ thể, Hoàn Mỹ đã trao tặng cho Sở Y
tế tỉnh Bình thuận các trang thiết bị gồm hai
máy thở, sáu giường hồi sức cấp cứu cao
cấp trị giá 1 tỉ đồng. Số trang thiết bị này sẽ
được phân bổ về cơ sở điều trị COVID-19
và BV đa khoa tỉnh Bình Thuận.
Đây là các trang thiết bị rất cần thiết đối
với việc điều trị cho người bệnh COVID-19
nói riêng và các người bệnh khác nói chung.
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Cũng trong ngày 16-4, Tập đoàn Y khoa
Hoàn Mỹ phối hợp cùng Sở Y tế tỉnh Bình
Thuận tổ chức buổi tập huấn “Hướng dẫn
hồi sức hô hấp cho người bệnh COVID-19”
dành cho các bác sĩ cấp cứu của toàn tỉnh
Bình Thuận.
NK // https://plo.vn.- 2020
(ngày 17 tháng 4)

Ngày 16-4, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ (Hoàn Mỹ)
tài trợ trang thiết bị y tế trị giá 1 tỉ đồng cho Sở Y
tế tỉnh Bình Thuận.

https://plo.vn/thi-truong-tieu-dung/hoanmy-tai-tro-thiet-bi-y-te-1-ti-dong-cho-binhthuan-906237.html

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

HS CHẾ TẠO MÁY RỬA TAY TỰ ĐỘNG CHỈ 300.000 ĐỒNG
hấy rửa tay bằng bình xịt ở trường có
quá nhiều học sinh đụng chạm dễ lây
lan nên một học sinh lớp 11 quyết định
nghiên cứu chế tạo.

T

Ngày 27-4, thầy Nguyễn Tấn Nha, Hiệu
trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
(Tánh Linh, Bình Thuận), cho biết để chuẩn
bị cho khối lớp 12 đi học trở lại vào ngày 45, trước mắt trường đã gắn hai máy rửa tay
tự động do một học sinh lớp 11 chế tạo.

Phan Đình Tú đang lắp ráp hệ thống rửa tay tự
động.

Trao đổi với chúng tôi, em Phan Đình Tú,
học sinh lớp 11A6, Trường THPT Nguyễn
Văn Trỗi, cho biết từ lúc dịch bệnh COVID19 hoành hành đến nay, thấy bình xịt nước
rửa tay để ở trường có quá đông người sử
dụng, đụng chạm dễ lây lan bệnh nên em

quyết định nghiên cứu loại bình tự động
trong thời gian nghỉ học ở nhà.
Tú cho biết sản phẩm đầu tiên em phải
mày mò nghiên cứu phải mất ba ngày mới
làm xong, chi phí gần 400.000 đồng. Nhờ
thầy Nha khơi dậy niềm cảm hứng, Tú tâm
sự em làm tiếp máy thứ hai chỉ trong vòng 3
giờ đồng hồ và chi phí chỉ còn 300.000 đồng.

Thầy Nha cho biết máy rửa tay khô tự
động hoạt động khi người sử dụng đưa tay
vào vòi rửa trong thời gian 2 giây, máy sẽ tự
phun dung dịch vừa đủ. Sau đó người sử
dụng đưa tay ra ngoài, xoa đều làm sạch
bằng chất sát khuẩn. Khi sử dụng máy sẽ
tiết kiệm được thời gian, sử dụng lượng
dung dịch sát khuẩn vừa đủ, không gây lãng
phí. Người dùng tránh được tiếp xúc với bề
mặt, không chạm vào thiết bị để hạn chế
nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

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

Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 4 năm 2020

__

-34-

“Đây là bước đột phá trong phong trào
nghiên cứu khoa học của các em học sinh
nhà trường trong tình hình cả nước đang
chung tay phòng, chống dịch COVID-19.
Nhờ ứng dụng các linh kiện điện tử vào chế
tạo, máy rửa tay khô tự động có nhiều ưu
điểm như sản phẩm có giá thành rẻ, ứng
dụng cao… Nhà trường chúng tôi tự hào về
sản phẩm của các em học sinh làm ra” - thầy
Nha chia sẻ.
Theo Tú, sản phẩm này tuyệt đối an toàn,
nhanh, rẻ, chỉ cần xòe bàn tay thì hệ thống
cảm biến hồng ngoại sẽ hoạt động phun
dung dịch rửa tay ra. Em cho biết sẽ tiếp tục
làm thêm nhiều sản phẩm nữa để mỗi lớp
đều có hệ thống rửa tay tự động, góp phần
phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn.

Hệ thống rửa tay tự động đầu tiên đưa vào sử
dụng.

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020
(ngày 27 tháng 4)
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-hs-chetao-may-rua-tay-tu-dong-chi-300000-dong908784.html

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

NHỮNG CHIẾN SĨ ÁO TRẮNG TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH:
CAN ĐẢM VÀ THẦM LẶNG
ự hào là các chiến sĩ áo trắng, mỗi y,
bác sĩ Bình Thuận nhận thức được
trách nhiệm, vai trò tiên phong của
mình trong giai đoạn khó khăn này.
Tròn 1 tháng sau khi phát hiện ca mắc
Covid-19 đầu tiên, ngành y tế tỉnh Bình
Thuận đã có chiến thắng bước đầu trong
cuộc chiến chống dịch, khi chữa trị thành
công tất cả 9 bệnh nhân dương tính với
SARS-CoV-2. Để có được kết quả này, suốt
1 tháng qua, đội ngũ thầy thuốc trực tiếp
điều trị, chăm sóc bệnh nhân đã làm việc
cường độ cao bất kể ngày đêm.

T

Bác sĩ Dương Thị Lợi, Trưởng Khoa
Truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Bình
Thuận cho biết, trong số 9 bệnh nhân thì 2
ca cuối cùng số 36 và số 44 khiến đội ngũ
điều trị lo lắng nhất. Bệnh nhân số 36 là
người lớn tuổi, có bệnh nền tăng huyết áp,
xơ phổi nên quá trình điều trị gặp rất nhiều
khó khăn. Còn bệnh nhân số 44 dù còn trẻ,
hệ miễn dịch tốt nhưng kết quả xét nghiệm
nhiều lần không ổn định, từ âm sang dương
tính, rồi ngược lại. Và khi kết quả âm tính
của cả 2 ca bệnh được xác nhận chắc chắn,
cả Khoa đã vui mừng khôn tả.
"Chúng tôi vui đến mức đang ăn mà
không thể kiềm được cảm xúc của mình và
rơi nước mắt. Trong đời bác sĩ của tôi thì đây
là dấu ấn của một người thầy thuốc", bác sĩ
Lợi nói.

Bác sĩ Dương Thị Lợi kể về hành trình điều trị các
ca bệnh.

Ca bệnh đầu tiên được tỉnh Bình Thuận
ghi nhận vào ngày 10/3, là một nữ doanh
nhân 51 tuổi trở về từ Mỹ. Không lâu sau khi
bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận, toàn bộ 17 y, bác sĩ, hộ lý của
Khoa Truyền nhiễm sắp xếp công việc gia
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đình, ở lại bệnh viện dài ngày để điều trị và
chăm sóc bệnh nhân.
Đằng đẵng 1 tháng trời, họ chỉ liên lạc với
gia đình qua chiếc điện thoại trong vài phút
ngắn ngủi khi thay kíp trực. Với họ, đây quả
là một “trận chiến” cam go chưa từng thấy,
đòi hỏi bản lĩnh của người thầy thuốc.
Những bữa cơm vội vàng, giấc ngủ trưa
chập chờn ngay trên bàn làm việc trở nên
quen thuộc, thậm chí, mái tóc dài của vài nữ
bác sĩ, điều dưỡng cũng được đồng nghiệp
cắt ngắn để phòng ngừa virus có thể bám
dính.
Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh
viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, vất
vả là vậy nhưng tất cả đã đồng lòng vượt
qua. Những nỗ lực đó đã được đền đáp
xứng đáng khi lần lượt 9 bệnh nhân nhiễm
Covid-19 bình phục và xuất viện: "Tất cả anh
chị em, từ bác sĩ cho đến hộ lý và những
người trực tiếp điều trị những bệnh nhân này
đều rất là đồng lòng, thống nhất, nỗ lực vượt
qua khó khăn. Mặc dù ở lại cách ly trong
bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn nhưng anh
em cùng nỗ lực vượt qua với tinh thần trách
nhiệm vì người bệnh và cộng đồng".

Tập thể y bác sỹ Khoa Truyền nhiệm (Bệnh viện
đa khoa Bình Thuận).

Hai bệnh nhân cuối của Bình Thuận ra viện sáng
10/4.

Tuy đã điều trị thành công cho tất cả 9 ca
bệnh, nhưng ông Lê Văn Hồng, Phó Giám
đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết, tình hình
dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy
cơ lây lan trong cộng đồng vẫn cao, vì vậy,
các biện pháp phòng chống dịch vẫn được
ngành y tế duy trì nghiêm ngặt.
"Chúng tôi cứ bám sát theo nguyên tắc và
được xem là phương châm thực hiện, đó là
giám sát tốt, điều tra, phát hiện kịp thời,
khoanh vùng cách ly để phát hiện kịp thời và
góp phần ngăn chặn dịch lây lan", ông Hồng
nói.
Tự hào là các chiến sĩ áo trắng, mỗi y, bác
sĩ Bình Thuận nói riêng và cả nước nói
chung nhận thức được trách nhiệm, vai trò
tiên phong của mình trong giai đoạn khó
khăn này. Cuộc chiến chống dịch Covid-19
dẫu còn nhiều gian nan, nhưng những
“chiến sĩ blouse trắng” vẫn không nản lòng,
sẵn sàng đứng ở tuyến đầu để đẩy lùi hoàn
toàn dịch bệnh./.
Văn Thuận // https://vov.vn.- 2020
(ngày 12 tháng 4)
https://vov.vn/xa-hoi/nhung-chien-si-aotrang-tuyen-dau-chong-dich-can-dam-vatham-lang-1035913.vov

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

PHÁT GẠO BẰNG MÁY TỰ ĐỘNG CHO NGƯỜI KHÓ KHĂN
Ở BÌNH THUẬN
áng 13-4, trước trụ sở UBND phường
Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận),
nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn trên địa bàn đã đến nhận gạo miễn phí
từ các nhà hảo tâm qua máy phát gạo tự
động.

S

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến
phức tạp, nhiều người dân trên địa bàn lâm
vào hoàn cảnh khó khăn hoặc không còn
việc làm, UBND phường Mũi Né đã vận
động các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ
gạo cho bà con. Tuy nhiên, để tránh trường
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hợp người dân tập trung đông người, bảo
đảm thực hiện giãn cách xã hội theo đúng
quy định 2m, các nhà tài trợ đã lắp đặt một
máy tự động phát gạo cho bà con, vừa tiện
lợi, vừa bảo đảm an toàn.

Điểm phát gạo tự động được đặt trước trụ sở
UBND phường Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình
Thuận).

Ông Bùi Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND
phường Mũi Né, TP Phan Thiết cho biết, để
bảo đảm gạo sẽ được phát đến đúng các đối
tượng thật sự cần, tránh trường hợp có
người hoặc hộ gia đình nhận nhiều lần, địa
phương triển khai xuống các khu phố, mỗi
hộ dân khó khăn sẽ được phát một giấy
nhận gạo (mỗi ngày một giấy), sau đó họ lên
phường nhận gạo.

__
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gạo, bấm nút, gạo tự động chảy xuống. Mỗi
một lần bấm được nhận 2 kg gạo. Người tới
nhận gạo xếp theo hàng, mỗi người cách
nhau 2m, trước khi tới máy nhận gạo phải
rửa tay sát khuẩn do lực lượng đoàn viên
thanh niên tình nguyện hỗ trợ. Mỗi người
được lấy một lần, bởi có người kiểm soát
ngăn chặn. Thời gian hoạt động của điểm
phát gạo tự động, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút
đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến
17 giờ, tạo sự thuận tiện cho người dân bố
trí thời gian phù hợp để đến nhận gạo.
Anh Phan Ngọc An, người tài trợ điểm
phát gạo tự động cho biết, là một người con
quê hương Mũi Né làm ăn lâu năm tại TP Hồ
Chí Minh, khi đại dịch Covid-19 bùng phát,
anh muốn chung tay góp sức hỗ trợ cho bà
con nghèo ở địa phương vượt qua thời khắc
khó khăn này, nên đã tài trợ lắp đặt một máy
phát gạo tự động cùng hơn 10 tấn gạo để hỗ
trợ cho bà con.
Nhận thấy việc làm có ý nghĩa và mang
lại hiệu quả thiết thực, nhiều người dân ở địa
phương cũng đã mang gạo tới ủng hộ cùng
chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó
khăn vượt qua đại dịch Covid-19. Hiện tại đã
có khoảng 15 tấn gạo được các nhà tài trợ,
hảo tâm đóng góp, ủng hộ tại điểm phát gạo
tự động này.
“Chúng tôi dự kiến, trong một ngày có
khoảng 700-800 hộ gia đình sẽ được nhận
gạo miễn phí tại điểm phát gạo này. Mỗi
ngày, cán bộ khu phố sẽ phát giấy nhận gạo
cho những hộ dân khó khăn. Và điểm phát
gạo tự động hoạt động cho đến khi hết dịch
Covid-19” - ông Bùi Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch
UBND phường Mũi Né, TP Phan Thiết chia
sẻ.

Mỗi lần bấm, người nhận sẽ được 2 kg gạo, đủ
cho gia đình ăn cả ngày.

Máy phát gạo tự động hoạt động quy
trình, mỗi người sau khi nộp giấy nhận gạo
sẽ đến bên máy lấy túi đựng đặt dưới vòi

Đình Châu // https://nhandan.com.vn.2020 (ngày 13 tháng 4)
https://nhandan.com.vn/xahoi/tintuc/item/44053302-phat-gao-bang-may-tudong-cho-nguoi-kho-khan-o-binhthuan.html
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PHÁT HÀNH SÁCH “DI TÍCH, DANH THẮNG VÀ LỄ HỘI VĂN HÓA
TỈNH BÌNH THUẬN”
uốn sách “Di tích, danh thắng và lễ
hội văn hóa tỉnh Bình Thuận do Sở
VHTTDL Bình Thuận biên soạn và
phát hành. Đây là quyển sách giới thiệu,
quảng bá về lịch văn hóa - du lịch song ngữ
(Việt – Anh) đầu tiên được xuất bản với
nhiều giá trí quý giá về thông tin, hình ảnh,
trong đó nhiều tấm ảnh có giá trị về mặt
thông tin và nghệ thuật do các nghệ sĩ nhiếp
ảnh trong tỉnh sáng tác.

C

Sách giới thiệu đầy đủ về 36 di tích kiến
trúc - nghệ thuật, di tích văn hóa - lịch sử,
danh thắng, các làng nghề và các lễ hội văn
hóa truyền thống đã được xếp hạng di tích
cấp tỉnh và quốc gia trong tổng số hơn 300
di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng
cảnh trên địa bàn tỉnh: Trường Dục Thanh
một công trình tưởng niệm có ý nghĩa tinh
thần của nhân dân Bình Thuận đối với Bác
Hồ kính yêu; tháp Pô Sah Inư, một trong 3
nhóm đền tháp Chăm thuộc kiến trúc nghệ
thuật Hòa Lai, có niên đại đầu thế kỷ VIII đến
thế kỷ IX; các di tích gắn với văn hóa miền
----------------------------------------------------------

biển như Đình làng Đức Thắng (phường
Đức Thắng, Phan Thiết), Đình làng Bình An
(thị trấn Chợ Lầu, Bắc Bình), Đình làng Võ
Đắt (thị trấn Đức Tài, Đức Linh). Đặc biệt là
lễ hội văn hóa dân gian tại Đình làng Lạc
Tánh (Tánh Linh) còn thể hiện sự giao lưu,
kết nối giữa 2 dân tộc Kinh - Chăm.
Sách còn giới thiệu về những lễ hội văn
hóa truyền thống tiêu biểu như Dinh Thầy
Thím, Cầu ngư Vạn Thủy Tú, Lễ hội Trung
thu Phan Thiết, Lễ hội Nghinh Ông của
người Hoa Phan Thiết, Giỗ Tổ Vua Hùng tại
Đền thờ Hùng Vương Phan Rí Cửa, Lễ hội
Katê, Ramưwan của đồng bào Chăm. Ngoài
ra, sách còn giới thiệu về các danh lam
thắng cảnh, các địa chỉ du lịch nổi tiếng của
Phan Thiết - Bình Thuận như: Chùa Núi Tà
Cú, Hải đăng Kê Gà, Thác Bà, Chùa Hang,
Tháp nước Phan Thiết, Suối Tiên, Đồi cát
bay Mũi Né, Bàu Trắng, hay các làng nghề
như nghề gồm truyền thống Bình Đức, nghề
dệt truyền thống của người Chăm.
Sách “Di tích, danh thắng và lễ hội văn
hóa tỉnh Bình Thuận” sẽ là “cẩm nang du
lịch” thiết thực và bổ ích dành cho các công
ty lữ hành, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch
và nhất là khách du lịch trong và ngoài nước
đã, đang và sẽ đến tham quan du lịch tại
Bình Thuận.
Nguyên Vũ // http://baodulich.net.vn.2020 (ngày 2 tháng 4)
http://baodulich.net.vn/Phat-hanh-sachDi-tich-danh-thang-va-le-hoi-van-hoa-tinhBinh-Thuan-15-22555.html

“SIÊU THỊ 0 ĐỒNG” LAN TOẢ ĐẾN LÀNG BIỂN BÌNH THUẬN
au 6 “ATM gạo” đi vào hoạt động,
sáng nay (22-4), “Siêu thị 0 đồng” về
đến làng biển Bình Thuận, trợ giúp kịp
thời cho những hoàn cảnh khó khăn do dịch
Covid-19.

S

Mặc dù 8 giờ chương trình thiện nguyện
"Siêu thị 0 đồng" tại Bình Thuận mới mở

cửa, nhưng từ sớm đã có khá đông bà con
nghèo đến Thư viện tỉnh Bình Thuận (địa
điểm tổ chức) để xếp hàng. Các hộ được
phát phiếu đến đây mua sắm thuộc diện hộ
nghèo, cận nghèo trên địa bàn TP Phan
Thiết và một số trường hợp thật sự khó khăn
của các huyện trong tỉnh.
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Đoàn viên thanh niên giúp người dân chọn hàng
Bà Hồng khoe túi đồ mà chọn được từ siêu thị 0
đồng

Trước khi vào bên trong "Siêu thị 0 đồng",
người dân được đo thân nhiệt, sát khuẩn
ngay tại cổng. Mỗi cá nhân mua sắm tại đây
được chọn không quá 5 sản phẩm với giá 0
đồng và giá trị không quá 100.000 đồng/1
lần, với tần suất 2 tuần/1 lần/người.

Được biết, "Siêu thị 0 đồng" tại Bình
Thuận nằm trong chuỗi 22 điểm siêu thị đặc
biệt trên cả nước được Công ty Cổ phần
Đầu tư IDJ Việt Nam tổ chức trên cả nước
nhằm giúp người dân có hoàn cảnh khó
khăn do dịch Covid-19. Dự kiến chương
trình thiện nguyện tại Bình Thuận diễn ra từ
1 đến 3 tháng. Mỗi ngày, sẽ có 300 phiếu
được phát luân phiên cho người dân để đến
đây mua sắm, tránh tập trung đông người.

Đo thân nhiệt trước khi vào siêu thị chọn đồ

Các sản phẩm được trưng bày trong
"Siêu thị 0 đồng" gồm: gạo, nước mắm, dầu
ăn, mì tôm, khẩu trang…. "Trước mắt chúng
tôi trưng bày các sản phẩm thiết yếu, lương
thực, thực phẩm cho bà con mua sắm trước,
sau đó sẽ tiến hành bổ sung thêm sách báo,
quần áo vào siêu thị này để bà con có thêm
lựa chọn. Chúng tôi cũng mong muốn các
mạnh thường quân sẽ chung tay góp sức
vào đây để siêu thị hoạt động lâu nhất có thể,
để nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ
nhiều hơn" – ông Bùi Văn Diện, Phó Tổng
Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt
Nam (đại diện ban tổ chức "Siêu thị 0 đồng"
tại Bình Thuận), cho biết.

Quầy kiểm hàng tại siêu thị

"Tôi thuộc hộ nghèo của phường Đức
Nghĩa, bản thân thì mất khả năng lao động
do bị tai nạn cách đây ít năm. Nay được
phường xác nhận hoàn cảnh khó khăn để
đến đây mua sắm. Thật mừng. Chỉ mong
sao nhiều người có hoàn cảnh tương tự
cũng được quan tâm, giúp đỡ để có thể vượt
qua thời điểm khó khăn do dịch bệnh như
hiện nay" – bà Nguyễn Thị Hồng, người dân
TP Phan Thiết, xúc động.
Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2020
(ngày 22 tháng 4)
https://nld.com.vn/thoi-su/sieu-thi-0dong-lan-toa-den-lang-bien-binh-thuan20200422145710246.htm
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TUỔI TRẺ BÌNH THUẬN XUNG KÍCH TRONG PHONG TRÀO
HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

N

hận thức rõ tầm quan trọng và ý
nghĩa nhân đạo cao cả của phong
trào hiến máu tình nguyện, những
năm qua, ĐVTN Bình Thuận đã tích cực
hưởng ứng phong trào. Từ năm 2015 đến
2020, toàn tỉnh đã tổ chức được 140 đợt
hiến máu, thu hút 23,163 ĐVTN đăng ký tình
nguyện với 20,562 đơn vị máu được đóng
góp vào nguồn máu dự trữ.
Để đạt được kết quả trên, Ban thường vụ
Tỉnh đoàn Bình Thuận đã chỉ đạo các cấp bộ
Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận
động bằng nhiều hình thức, nhất là lồng
ghép tại các buổi sinh hoạt định kỳ. Nhờ đó,
nhận thức về ý nghĩa của việc hiến máu cứu
người trong mỗi đoàn viên, thanh niên đã
được nâng lên, các đợt phát động hiến máu
tình nguyện đều đạt kết quả cao.
Cán bộ Đoàn phải gương mẫu đi đầu
Trong phong trào hiến máu tình nguyện,
đội ngũ cán bộ Đoàn luôn là lực lượng
gương mẫu đi đầu, nhiệt tình tham gia.
Không chỉ tích cực vận động đoàn viên,
thanh niên, nhiều cán bộ Đoàn còn trực tiếp
tham gia hiến máu, có những người đã tình
nguyện hiến từ 10 lần trở lên, tiêu biểu như
anh Lê Minh Sương – Chủ tịch Hội sinh viên
Trường Cao đẳng Y tế; anh Nguyễn Vũ
Vương – Phó Bí thư Thị đoàn La Gi; anh
Nguyễn Minh Khoa – Phó Bí thư xã đoàn
Phong Nẫm; anh Nguyễn Văn Trí – Bí thư
Chi đoàn 11, phường Phú Thủy, TP. Phan
Thiết,…

Trong lần tham gia hiến máu thứ 25, Anh
Lê Minh Sương đã chia sẻ: "Với tôi, tham gia
hiến máu tình nguyện là việc làm rất có ý
nghĩa vì biết rằng giọt máu của mình có thể

giúp đỡ, góp phần cứu chữa những bệnh
nhân cần máu. Mỗi lần thấy khẩu hiệu “Một
giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" tôi cảm
thấy rất xúc động và rạo rực, chắc chắn
trong tương lai tôi vẫn tiếp tục tham gia hiến
máu tình nguyện ".
Còn đối với anh Nguyễn Văn Trí – người
đã tham gia hiến máu tình nguyện 17 lần thì
cho rằng: “Hiến máu là để cứu người mà nên
bản thân tôi sẽ luôn đồng hành với việc làm
này đến khi nào có thể. Bên cạnh đó tôi cũng
đề nghị các bạn nhất là các bạn trẻ hãy tự
tin đến với hiến máu tình nguyện vì đây là
một việc làm rất ý nghĩa cho cuộc sống”.
Nhiều năm liên tục cùng tham gia phong
trào hiến máu tình nguyện, những cái tên
trên đã trở thành những tấm gương điển
hình cho đoàn viên, thanh niên noi theo. Sự
nhiệt tình, năng nổ, tích cực của họ đã trở
thành động lực lan tỏa đầy ý nghĩa và giá trị
nhân văn cao đẹp trong phong trào hiến máu
tình nguyện.
Thành lập các Câu lạc bộ ngân hàng
máu sống

Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động trong
các đợt phát động cao điểm, để các bệnh
viện có nguồn máu tại chỗ, kịp thời cung cấp
cho các ca cấp cứu bệnh nhân, Ban thường
vụ Tỉnh đoàn đã thành lập và duy trì hoạt
động thường xuyên các "Câu lạc bộ ngân
hàng máu sống" với trên 750 đoàn viên,
thanh niên tham gia. Hằng năm, cung cấp
trên 600 đơn vị máu cho bệnh nhân tại các
bệnh viện trong địa bàn tỉnh.
Đặc biệt, để không thiếu hụt lượng máu
cần cho điều trị người bệnh tại các bệnh viện
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mà vẫn đảm bảo an toàn trong thời điểm
dịch Covid-19 bùng phát. Quy trình tổ chức
tiếp nhận máu lần này khác so với những lần
trước đây. Người hiến máu sau khi làm thủ
tục sẽ được đo thân nhiệt, xịt nước khử
trùng tay, nhận khẩu trang, sau đó mới đến
các khâu khám sức khỏe sàng lọc người đủ
tiêu chuẩn và xác định lượng máu hiến. Sau
khi đạt mọi yêu cầu kiểm tra, người tham gia
hiến máu mới được các y, bác sĩ tiếp nhận
và bắt đầu hiến máu.
Với vai trò xung kích trong các hoạt động
vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ Bình Thuận
ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia

__
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phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Trong đó, phong trào hiến máu tình nguyện
đã trở thành hành động thể hiện trách nhiệm
cao cả của mỗi đoàn viên, thanh niên đối với
cộng đồng. Chung tay hiến máu tình nguyện
giúp các bệnh nhân vượt qua khó khăn cũng
chính là chung tay xây dựng quê hương văn
minh, nghĩa tình.
Quỳnh Trân //
http://doanthanhnien.vn/.- 2020
(ngày 8 tháng 4)
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thanhnien-tinh-nguyen/tuoi-tre-binh-thuan-xungkich-trong-phong-trao-hien-mau-tinhnguyen

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

BÌNH THUẬN CHUẨN BỊ ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT ĐỂ HỌC SINH
TRỞ LẠI TRƯỜNG ĐẦU THÁNG 5
ở Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng
phương án để có thể tiếp đón học
sinh, học viên trong toàn tỉnh đi học lại
vào đầu tháng 5.

S

đón trẻ mầm non, học sinh, học viên đi học
lại.
Công văn nêu rõ: Tính đến ngày 21/4, tỉnh
ta trải qua 39 ngày liên tiếp không ghi nhận
trường hợp nhiễm Covid-19. Ngoài ra, 9
trường hợp nhiễm bệnh đều đã điều trị khỏi,
ra viện và hòa nhập với cộng đồng.
Với tâm thế luôn nêu cao tinh thần cảnh
giác, chủ động phòng chống dịch các điều
kiện để đưa hoạt động giáo dục trở lại quỹ
đạo bình thường theo chỉ đạo của Chính
phủ.
Sở Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng
phương án để có thể tiếp đón trẻ mầm non,
học sinh phổ thông và học viên giáo dục
thường xuyên trong toàn tỉnh đi học lại vào
đầu tháng 5 sau một thời gian không đến
trường vì dịch bệnh.

Công văn về việc chuẩn bị các điều kiện để đón
học sinh trở lại trường vào cuối tháng 5 (Ảnh
CTV)

Ngày 21/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Bình Thuận đã gửi Công văn số 810/SGDĐT
về việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để

Để đảm bảo các điều kiện an toàn về vệ
sinh dịch tễ và tạo sự yên tâm trong cộng
đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi công
văn đến Sở Y tế, đề nghị quan tâm chỉ đạo
các đơn vị chức năng tổ chức phun thuốc
khử khuẩn tại các cơ sở giáo dục mầm non,
phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa
bàn tỉnh vào cuối tháng 4.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ
sở giáo dục trong tỉnh, phân công người làm
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vệ sinh trường học và phối hợp tốt với cơ
quan y tế địa phương trong công tác phun
thuốc khử khuẩn vào cuối tháng 4.
Về cơ sở vật chất, về đội ngũ và kế hoạch
giáo dục để có thể tiếp đón trẻ mầm non, học
sinh phổ thông và học viên giáo dục thường
xuyên toàn tỉnh đi học lại khi Ủy ban nhân
dân tỉnh cho phép.

__
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Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn/.2020 (ngày 24 tháng 4)
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/binhthuan-chuan-bi-dieu-kien-tot-nhat-de-hocsinh-tro-lai-truong-dau-thang-5post208823.gd

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

HỌC SINH LỚP 9 VÀ 12 ĐI HỌC LẠI TỪ NGÀY 4-5
inh viên, học viên tại các cơ sở giáo
dục nghề nghiệp, học sinh lớp 9, lớp
12 và giáo dục thường xuyên đi học
lại từ ngày 4-5.

S

Hình minh họa

Chiều 24-4, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn
bản hỏa tốc gởi Sở GD&ĐT, Sở Y tế và
UBND các huyện, thị, TP trong tỉnh về việc
cho học sinh đi học lại sau thời gian tạm nghỉ
phòng, chống dịch COVID-19.
Theo đó, sinh viên, học viên tại các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp, học sinh lớp 9, lớp 12
và giáo dục thường xuyên đi học lại từ ngày
4-5.

Trẻ mầm non, học sinh các khối lới 6, 7,
8, 10 và 11, học viên giáo dục thường xuyên
đi học từ ngày 11-5.
Các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo
dục kỹ năng sống, dạy thêm học thêm, dạy
bơi, giáo dục ngoài giờ lên lớp bắt đầu hoạt
động trở lại từ ngày 18-5.
UBND tỉnh yêu cầu giám đốc Sở GD&ĐT
phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị
các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực
hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Y tế và
Bộ GD&ĐT. Hai sở cần tăng cường nhân lực
y tế trong các trường học, bố trí đủ nguồn
lực cho phòng, chống dịch bệnh.
Đối với các cơ sở giáo dục được trưng
tập làm khu cách ly, cần tập trung di dời các
vật tư, trang thiết bị (nếu có) từ khu cách ly
về Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã,
TP. Cạnh đó vệ sinh, sắp xếp bàn ghế để
đảm bảo chuẩn bị cho học sinh đến trường.
Phương Nam // https://plo.vn/.- 2020
(ngày 24 tháng 4)
https://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/binh-thuanhoc-sinh-lop-9-va-12-di-hoc-lai-tu-ngay-45908233.html

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

TRƯỜNG HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ, HỌP TRỰC TUYẾN
PHỤ HUYNH TRONG MÙA DỊCH COVID-19

C

ó phụ huynh nêu nguyện vọng mong
muốn nhà trường sẽ duy trì tốt việc dạy
này để các con có đầy đủ kiến thức
tham dự kỳ thi sắp tới.

Mùa dịch Covid-19 học sinh nhiều nơi đang
được học trực tuyến nhưng hội đồng nhà
trường cùng với phụ huynh họp trực tuyến để
bàn biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ các em học tốt
trong mùa dịch có lẽ diễn ra không nhiều.
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Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (huyện
đảo Phú Quý) tỉnh Bình Thuận tổ chức họp trực
tuyến với phụ huynh (Ảnh nhà trường cung cấp).

Ai cũng nghĩ, làm được điều này phải là
những trường học nơi thành phố, thị xã nơi có
điều kiện thuận lợi về mọi mặt.

__
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Những nội dung chính của cuộc họp được triển
khai rõ ràng để phụ huynh dễ theo dõi

Thứ ba, định hướng về công tác thi trung
học phổ thông tập trung năm học này.
Nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề ôn thi
tốt nghiệp của nhà trường, việc chọn ngành,
chọn nghề sao cho phù hợp với lực học, với
nhu cầu của xã hội hiện nay.
Phụ huynh đồng thuận cao với nhà
trường

Giáo viên, phụ huynh tỏ ra rất hào hứng (Ảnh nhà
trường cung cấp).

Vậy mà, Trường Trung học phổ thông Ngô
Quyền (huyện đảo Phú Quý) nơi xa nhất của
tỉnh Bình Thuận, nơi đời sống người dân vẫn
còn nghèo, nơi đường truyền internet còn khá
chậm nhưng đã phối hợp rất tốt với phụ huynh
trong mùa dịch này.
Những nội dung quan trọng được triển
khai trong cuộc họp
Thầy Nguyễn Hải Thọ, Hiệu trưởng Trường
Trung học phổ thông Ngô Quyền (huyện đảo
Phú Quý) cho biết, lần này nhà trường chỉ tổ
chức họp phụ huynh khối lớp 12.
Toàn trường có 190 học sinh lớp 12, buổi
họp trực tuyến đầu tiên đã có 130 phụ huynh
tham gia. Đây thật sự là một tín hiệu vui, thầy
Hải Thọ nói.
Có 3 nội dung lớn cần triển khai:
Thứ nhất, trình bày rõ việc dạy học trực
tuyến của nhà trường để phụ huynh chung tay
cùng với nhà trường, quán xuyến học sinh học
thật tốt.
Thứ hai, nhà trường sẽ cung cấp thông tin
tuyên truyền về dịch bệnh từ Bộ, Sở…để phụ
huynh nắm rõ hơn trong việc nhắc nhở con em
cùng thực hiện.

Thầy Thọ nói nhà trường đã tổ chức dạy
học trực tuyến cho học sinh được 3 tuần. Khi
dạy, giáo viên sử dụng cùng lúc nhiều phần
mềm hỗ trợ. Bởi thế, các tiết học diễn ra vô
cùng sôi nổi, hiệu quả.
Học sinh có thể phát biểu, thảo luận nhóm,
tương tác với bạn, với thầy cô chẳng khác gì
những tiết dạy trực tiếp ở lớp. Có điều thuận
lợi hơn, khi giáo viên ra bài tập, học sinh làm
rồi gửi bài và biết ngay kết quả…
Với cách tổ chức những tiết dạy trực tuyến
như thế nên nhiều em vô cùng hứng thú với
việc học và phụ huynh cũng rất yên tâm dù con
phải nghỉ học dài ngày.
Có lẽ vì thế, trong buổi họp phụ huynh lớp
12 trực tuyến vừa qua, nhiều phụ huynh đã
cho biết mình rất vui mừng khi thấy nhà trường
đã tổ chức dạy học trực tuyến rất thành công.
Nhờ thế, nhiều học sinh đã chú tâm vào học
không còn ôm điện thoại để chơi game như
trước.
Có phụ huynh nêu nguyện vọng mong
muốn nhà trường sẽ duy trì tốt việc dạy này để
các con có đầy đủ kiến thức tham dự kỳ thi sắp
tới.
Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn/.- 2020
(ngày 6 tháng 4)
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/truonghuyen-dao-phu-quy-hop-truc-tuyen-phuhuynh-trong-mua-dich-covid19post208362.gd
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT

BÌNH THUẬN: 1.255 NGƯỜI ÂM TÍNH VỚI COVID-19
ình Thuận đã 28 ngày không có ca
mắc COVID-19 mới và đang kiểm
soát chặt để tránh lây lan.

âm tính, còn lại là những trường hợp xét
nghiệm lại. Một số trường hợp tiếp tục lấy
mẫu xét nghiệm.

Chiều 9-4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19 tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo
diễn biến tình hình trong ngày.

Tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tính
đến ngày 9-4 đã kiểm tra 1.225 lượt xe với
3.863 khách. Tất cả đều được đo thân nhiệt,
hướng dẫn các quy định của y tế trong
phòng, chống dịch. Các nhà xe được nhắc
nhở thực hiện việc lập danh sách thông tin
hành khách và khai báo y tế đầy đủ.

B

Tính đến chiều 9-4, Bình Thuận không ghi
nhận thêm trường hợp nhiễm COVID-19.
Hiện có bảy trường hợp điều trị khỏi (sáu
trường hợp được chuyển đến cơ sở điều trị
COVID-19 thuộc BV Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng để tiếp tục theo dõi,
giám sát. Một trường hợp theo dõi, giám sát
tại BV đa khoa tỉnh) sức khỏe đều bình
thường.
Hai trường hợp nhiễm COVID-19 còn lại
tiếp tục được điều trị tại BV đa khoa tỉnh và
đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Theo báo cáo, qua 28 ngày không có ca
mắc mới (từ 12-3 đến nay). Các trường hợp
tiếp xúc ở vòng 1, vòng 2 được xét nghiệm
đều cho kết quả âm tính. Các trường hợp
này đang được quản lý cách ly chặt chẽ, do
đó khả năng lây lan trong cộng đồng được
hạn chế.
Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh ở nước ta
vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.
Đã có hiện tượng lây nhiễm đối với cán bộ y
tế, xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng, nhất
là tại một số thành phố lớn. Bình Thuận vẫn
còn phát sinh khách nước ngoài đến du lịch
(khách đi tự túc, đến Bình Thuận bằng xe
máy, xe du lịch và tự tìm chỗ ở tại các nhà
nghỉ, nhà trọ, khách sạn có quy mô nhỏ).

Phun khử khuẩn ở những khu vực cách ly đến
nay đã dỡ bỏ

Số trường hợp tiếp xúc gần (F1) đến nay
đã ghi nhận được là 356. Số trường hợp tiếp
xúc với người tiếp xúc gần (F2) là 1.684. Số
trường hợp đang được giám sát, theo dõi,
cách ly tại bệnh viện, bệnh xá, trung tâm y tế
và khu cách ly tập trung là 18.
Số mẫu xét nghiệm đã lấy đến thời điểm
hiện tại là 1.345 mẫu, trong đó 1.255 mẫu

Ngoài ra cũng đang có hiện tượng người
dân từ các địa phương có dịch đến Bình
Thuận với mục đích thăm thân hoặc du lịch.
Do đó, tỉnh đang phải đối mặt với nguy cơ
lây lan dịch bệnh và đang ở trong giai đoạn
cần tập trung cao độ để kiểm soát lây nhiễm.
Phương Nam // https://plo.vn.- 2020
(ngày 9 tháng 4)
https://plo.vn/dich-covid-19/binh-thuan1255-nguoi-am-tinh-voi-covid19904329.html
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BỆNH NHÂN 34 CÙNG CHỒNG CON, CON DÂU, CHÁU ĐƯỢC XUẤT VIỆN

S

áu bệnh nhân sau khi được công bố
khỏi bệnh tiếp tục được xét nghiệm và
đều ba lần có kết quả âm tính.

COVID-19 Bình Thuận để giám sát, theo dõi
tiếp 14 ngày.

Ngày 17-4, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt,
Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết sáu
bệnh nhân từng nhiễm COVID-19 đã được
chữa khỏi bệnh vừa hoàn thành việc cách ly,
giám sát 14 ngày và chính thức xuất viện về
với gia đình.

Bệnh nhân 34 lên xe về nơi cách ly. Ảnh: P.N

Các bệnh nhân nghe công bố khỏi bệnh ngày 3-4.
Ảnh: PN

áu bệnh nhân này gồm: BN34 (bà ĐTLT,
người được xem là đã lây bệnh cho 11
trường hợp khác), BN38 (con dâu BN34),
BN40 (cháu BN34), BN41 (chồng BN34),
BN42 (con trai BN34) và BN43 (sui gia
BN34, mẹ BN38).
Các bệnh nhân này được xác định nhiễm
COVID-19 vào các ngày 10, 11 và 12-3,
được điều trị tại BV đa khoa Bình Thuận.
Đến ngày 3-4 cả sáu bệnh nhân đều có
kết quả xét nghiệm ba lần âm tính với SARSCoV-2 và được công bố khỏi bệnh. Tuy
nhiên, các bệnh nhân này không được xuất
viện về nhà mà chuyển đến cơ sở điều trị
-----------------------------------------------------------

Tại đây, các bệnh nhân được tiếp tục lấy
mẫu xét nghiệm thêm ba lần nữa và tất cả
đều âm tính với SARS-CoV-2. Theo Sở Y tế
Bình Thuận, ba bệnh nhân còn lại gồm BN37
(nhân viên BN34), BN44 (con trai BN37) và
BN36 (người giúp việc của BN34) cũng đã
khỏi bệnh và dự kiến ngày 24-4 sẽ xuất viện.
Được biết từ nguồn lây nhiễm của BN34,
ba bệnh nhân ở TP.HCM là các bệnh nhân
45, 48 và 65 điều trị tại BV dã chiến Củ Chi
cũng đã được công bố khỏi bệnh và xuất
viện.
Phương Nam // https://plo.vn.- 2020
(ngày 17 tháng 4)
https://plo.vn/dich-covid-19/benh-nhan34-cung-chong-con-con-dau-chau-duocxuat-vien-906304.html

BỆNH NHÂN 36 Ở BÌNH THUẬN TÁI DƯƠNG TÍNH COVID-19
hiều 24-4, đại diện lãnh đạo Sở Y tế
Bình Thuận cho biết, bệnh nhân 36
đã khỏi bệnh Covid-19 đang được
thực hiện cách ly 14 ngày tại Cơ sở điều trị
Covid-19, Bệnh viện Y dược học cổ truyềnPhục hồi chức năng (YDHCT-PHCN) tỉnh
Bình Thuận đã dương tính trở lại với virus
SARS-CoV-2.

C

Bệnh nhân 36, sinh năm 1956, trú tại
phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết (Bình
Thuận) là người giúp việc cho BN 34 (bệnh
nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Bình
Thuận, đã khỏi bệnh và về cộng đồng) là một
trong hai bệnh nhân cuối cùng trong số chín
bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị tại
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận được
công bố khỏi bệnh và ra viện vào ngày 10-4.
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Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn tuyệt đối,
bệnh nhân 36 được chuyển về cách ly tại Cơ
sở điều trị Covid-19, Bệnh viện YDHCTPHCN tỉnh Bình Thuận để bảo đảm giám sát
và theo dõi y tế được tốt nhất.
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ngày thực hiện cách ly, nếu xét nghiệm âm
tính thì bệnh nhân 36 sẽ được trở về với
cộng đồng. Tuy nhiên, do bị dương tính trở
lại nên bệnh nhân 36 được coi như một bệnh
nhân mắc Covid-19 mới và sẽ được điều trị
tại cơ sở điều trị này theo đúng phác đồ của
Bộ Y tế.
Trong thời gian ở tại cơ sở điều trị Covid19, Bệnh viện YDHCT-PHCN Bình Thuận,
bệnh nhân 34 được cách ly nghiêm ngặt ở
phòng riêng, chỉ tiếp xúc gần với các bác sĩ,
nhân viên y tế có trang phục bảo hộ trực tiếp
chăm sóc và theo dõi sức khỏe.

Bệnh nhân 36 (áo vàng) được công bố khỏi bệnh
và ra viện ngày 10-4-2020 đã tái dương tính Covid19 khi gần hết thời gian thực hiện cách ly tại cơ
sở điều trị Covid-19, Bệnh viện YDHCT-PHCN
Bình Thuận.

Ông Đinh Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận (CDC Bình
Thuận) cho biết, bệnh nhân 36 được xét
nghiệm âm tính năm lần liên tiếp, trong đó
ba lần khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Bình Thuận và hai lần khi đang thực hiện
cách ly tại cơ sở điều trị Covid-19, Bệnh viện
YDHCT-PHCN tỉnh Bình Thuận. Đến lần xét
nghiệm thứ sáu vào chiều ngày 23-4 thì
dương tính trở lại và được Viện Pasteur Nha
Trang khẳng định vào trưa hôm nay 24-4.
Theo quy định, hôm nay, ngày 24-4 là đủ 14
----------------------------------------------------------

Ngoài ra, còn có hai mẹ con mắc Covid19 là bệnh nhân 37 và 44 đã khỏi bệnh và
đang thực hiện cách ly tại đây cùng thời gian
với bệnh nhân 36 được xét nghiệm cho kết
quả âm tính lần thứ sáu và có thể được trở
về cộng đồng. Tuy nhiên, do tiếp xúc gần với
bệnh nhân 36 tái dương tính Covid-19, nên
hai mẹ con này lại phải tiếp tục thực hiện
cách ly 14 ngày dưới sự giám sát, theo dõi y
tế của cán bộ, nhân viên y tế cơ sở điều trị
Covid-19, Bệnh viện YDHCT-PHCN tỉnh
Bình Thuận.
Đình Châu // https://nhandan.com.vn/.2020 (ngày 24 tháng 4)
https://nhandan.com.vn/y-te/tintuc/item/44226002-benh-nhan-36-o-binhthuan-tai-duong-tinh-covid-19.html

BÌNH THUẬN CHI HƠN 450 TỈ ĐỒNG HỖ TRỢ CÁC ĐỐI TƯỢNG
CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19

C

hủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai
vừa ký quyết định duyệt xuất chi
450.433.650.000 đồng để hỗ trợ cho
đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid19, nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc
sống của nhân dân, người lao động, góp
phần ổn định xã hội.
Số tiền này được tạm cấp cho ngân sách
các huyện, thị xã, thành phố, Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội để thực hiện chính
sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối
tượng chính sách đang hưởng trợ cấp ưu
đãi hàng tháng và đối tượng bảo trợ xã hội,

hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100
triệu đồng/năm tạm ngừng hoạt động kinh
doanh và người lao động ngừng việc, mất
việc do dịch Covid-19
Nguồn kinh phí sẽ sử dụng nguồn cải
cách tiền lương của ngân sách địa phương
để chi trả các chính sách an sinh xã hội do
Trung ương ban hành theo Thông tư số
88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ
Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân
sách nhà nước năm 2020.
Sau khi có số liệu quyết toán thực chi, Sở
Tài chính phối hợp với Sở Lao động –

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

Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 4 năm 2020
Thương binh và Xã hội tổng hợp, tham mưu
Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính
để cấp kinh phí cho địa phương. Sau khi
ngân sách Trung ương cấp hỗ trợ cho ngân
sách tỉnh, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh điều chỉnh nguồn kinh phí cho
phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai
vừa ký quyết định chi hỗ trợ các đối tượng chịu
ảnh hưởng của Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính
thực hiện cấp kinh phí để chi trả cho các đối
tượng. Cụ thể, tạm cấp 70% kinh phí hỗ trợ
đối với: Người lao động làm việc theo chế độ
hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn
thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc
không hưởng lương từ 01 tháng trở lên;
người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao
động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ
điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người
lao động không có giao kết hợp đồng lao
động bị mất việc làm; hộ kinh doanh cá thể
có doanh thu kê khai thuế dưới 100 triệu
đồng/năm.
Sau khi có số báo cáo kết quả thực hiện
của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố, Sở Lao động – Thương binh và
Xã hội; Sở Tài chính tiếp tục cấp kinh phí
----------------------------------------------------------

__

-46-

còn lại để cơ quan, địa phương thực hiện chi
trả.
Cấp 100% kinh phí hỗ trợ đối với: Đối
tượng là người có công với cách mạng, đối
tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp
hàng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Người dân được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch
Covid-19

Đồng thời giao UBND các huyện, thị xã,
thành phố, căn cứ hướng dẫn của Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
khẩn trương thực hiện việc chi hỗ trợ cho
các đối tượng được hưởng đảm bảo kịp
thời, công khai, minh bạch đúng đối tượng,
không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
Đình Thu, Oanh Trần //
https://baophapluat.vn/.- 2020
(ngày 24 tháng 4)
https://baophapluat.vn/tin-tuc-tinhthanh/binh-thuan-chi-hon-450-ti-dong-hotro-cac-doi-tuong-chiu-anh-huong-cuacovid19-511649.html

BÌNH THUẬN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC ĐƯA VÀO NHÓM CÓ NGUY CƠ THẤP
ác bệnh nhân tại Bình Thuận nhiễm
Covid-19 đã được chữa khỏi, 39 ngày
không có ca nhiễm mới. Tỉnh làm đề
nghị được đưa ra khỏi nhóm có nguy cơ cao.

C

Ngày 21/4, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ
tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ký tờ trình hỏa
tốc gửi Thủ tướng, Ban chỉ Quốc gia đạo

phòng chống Covid-19, Bộ Y tế đề nghị đưa
tỉnh ra khỏi nhóm có nguy cơ cao.
Theo đó, Bình Thuận đề nghị được xem
xét đưa vào nhóm nguy cơ thấp kể từ ngày
23/4 nhằm linh động thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch gắn với phát triển kinh tế,
đảm bảo an sinh và ổn định xã hội.
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các nhà hàng, quán ăn, phương tiện giao
thông phải ngưng hoạt động khiến sản xuất
ngưng trệ.

9 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã được xuất viện,
về hòa nhập với cộng đồng. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Đến thời điểm này, Bình Thuận đã có 39
ngày không phát hiện ca nhiễm Covid-19
mới. 9 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 trên
địa bàn đã được chữa khỏi, ra viện về hòa
nhập với cộng đồng. Các ổ dịch đã được xóa
sạch.
Trong thời gian qua, Bình Thuận đã thực
hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng về
cách ly xã hội. Các trường hợp từ nước
ngoài hoặc những người đến từ vùng có
dịch được kiểm soát chặt, kết quả xét
nghiệm sàng lọc đều âm tính. Tỉnh cũng triển
khai 2 phòng xét nghiệm sàng lọc SARSCoV-2, thành lập các cơ sở điều trị, bệnh
viện dã chiến, khu cách ly tập trung sẵn sàng
tiếp nhận các trường hợp nhiễm Covid-19.
Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Đức Hòa,
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết
tỉnh đã thực hiện nghiêm cách ly xã hội từ
ngày 1/4 theo chỉ thị 16. Trong thời gian này,
----------------------------------------------------------

Theo báo cáo, dịch Covid-19 dẫn đến tình
trạng đình trệ sản xuất, thách thức lớn về
bảo đảm việc làm, an sinh xã hội, đời sống
dân cư gặp nhiều khó khăn. Khoảng hơn
3.000 công nhân trong các khu công nghiệp
sẽ nghỉ việc. Du lịch, vận tải, xuất khẩu bị
ảnh hưởng trực tiếp rất nặng nề.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho
hay dù tỉnh không để người dân thiếu đói
nhưng việc đình trệ kéo dài sẽ kiến người
dân bức xúc trong việc mưu sinh. Bình
Thuận sẽ nới lỏng, cho phép một số quán
ăn, cơ sở kinh doanh, vận tải, du lịch hoạt
động trở lại đề ổn định và phát triển kinh tế
nếu được đưa vào nhóm nguy cơ thấp.
"Người dân bức xúc do nhu cầu mưu
sinh, nên rất cần thiết nới lỏng một số cơ sở
dịch vụ, vận tải. Những cơ sở kinh doanh
không cần thiết như quán bar, hớt tóc máy
lạnh thì vẫn đóng cửa", ông Hòa nói.
Huỳnh Hải // https://zingnews.vn.- 2020
(ngày 21 tháng 4)
https://zingnews.vn/binh-thuan-de-nghiduoc-dua-vao-nhom-co-nguy-co-thappost1075589.html

BÌNH THUẬN QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT
DỊCH COVID-19

27

ngày liên tiếp (từ 13/3 đến ngày
8/4), Bình Thuận không ghi nhận
thêm ca mắc COVID-19 mới.

Kết quả tích cực bước đầu của việc
phòng, chống dịch COVID-19 đã thể hiện sự
quyết liệt của tỉnh Bình Thuận và sự đồng
lòng của người dân trong tỉnh.
Nỗ lực kiểm soát, ngăn chặn nguồn lây
nhiễm
Ngay khi phát hiện 9 ca dương tính với
virus SARS-CoV-2 chỉ trong ba ngày (ngày
10-12/3), bằng nhiều biện pháp, Bình Thuận

đã khoanh vùng cách ly, giám sát, điều tra
dịch tễ tất cả các trường hợp tiếp xúc gần.
Hai tuyến đường Ngô Sỹ Liên, Hoàng Văn
Thụ ở khu phố 2, phường Đức Thắng, thành
phố Phan Thiết - nơi có 4 bệnh nhân mắc
COVID-19 được cách ly y tế để tránh lây lan.
32 cơ sở cách ly tập trung với quy mô
khoảng 3.700 giường được thành lập để đáp
ứng kịp thời công tác khoanh vùng cách ly.
Bên cạnh đó, ngay khi phát hiện ca bệnh,
các đội phản ứng nhanh của ngành y tế đã
tổ chức khoanh vùng, tiến hành phun hóa
chất và xử lý môi trường tại nhà các bệnh
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nhân, các trường hợp tiếp xúc gần, các nơi
công cộng; phun hóa chất khử khuẩn diện
rộng toàn thành phố Phan Thiết.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, nơi điều trị
các bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Nguyễn
Thanh/TTXVN

Thông tin từ Sở Y tế Bình Thuận, tính tới
ngày 7/4, toàn tỉnh đã khoanh vùng và xác
định 356 trường hợp thuộc diện F1 và 1.684
trường hợp F2. Tất cả các trường hợp F1
đều được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và
đến nay đều cho kết quả âm tính, không có
ca lây nhiễm thứ cấp. Hiện còn 27 trường
hợp đang được giám sát, theo dõi tại khu
cách ly tập trung. Khu vực cách ly tại
phường Đức Thắng (thành phố Phan Thiết)
cũng đã hoàn thành 21 ngày cách ly, không
phát hiện trường hợp dương tính mới.
Để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm tại chỗ
các trường hợp nghi mắc COVID-19, Bình
Thuận đã 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 bệnh
COVID-19 bằng kỹ thuật xét nghiệm sinh
học phân tử Realtime RT- PCR với quy mô
100 mẫu/ngày.
Theo ông Đinh Thế Hùng, Giám đốc
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình
Thuận, việc tiến hành xét nghiệm sàng lọc
bệnh COVID-19 ngay tại địa phương đã giúp
cho ngành Y tế chủ động hơn trong công tác
phòng, chống dịch COVID-19. Tính từ lúc
xảy ra dịch bệnh đến ngày 7/4, Trung tâm
kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã lấy
1.318 mẫu xét nghiệm. Ngoài 9 mẫu dương
tính của 9 bệnh nhân trước đó, các trường
hợp còn lại đều cho kết quả âm tính.
Bình Thuận là một trong những địa
phương có nhiều du khách quốc tế đến tham
quan, nghỉ dưỡng. Vì vậy, để chặn nguy cơ
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lây nhiễm, từ ngày 17/3, tỉnh Bình Thuận đã
quyết định 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. Hiện
nay, Bình Thuận đã lập 8 chốt kiểm soát dịch
bệnh tại các điểm: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 55,
Quốc lộ 28 và một số tỉnh lộ. Tất cả các lái
xe và hành khách lưu thông qua lại đều
được đo thân nhiệt, hướng dẫn các quy định
của y tế trong phòng, chống dịch COVID-19,
thực hiện khai báo y tế.
Bên cạnh đó, từ ngày 14/3, Bình Thuận
đã 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. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số
16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch COVID-19, Bình Thuận
cũng đóng cửa tất cả các quán ăn, cà phê,
khu vui chơi giải trí, các dịch vụ. Các bãi giữ
xe tại các bãi biển cũng đóng cửa để hạn
chế người dân tụ tập đông người. Lực lượng
chức năng cũng tiến hành kiểm tra, xử phạt
những người không đeo khẩu trang nơi công
cộng.
Kết quả khả quan của công tác thu
dung, điều trị
Cùng với công tác khoanh vùng, giám sát
dịch bệnh, công tác thu dung, điều trị bệnh
nhân mắc COVID-19 tại Bình Thuận cũng
được chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với các
tình huống. Trung tâm điều trị COVID-19 tỉnh
Bình Thuận với quy mô 100 giường tại Bệnh
viện Y học dược cổ truyền và Phục hồi chức
năng tỉnh được thành lập. 27 bác sỹ, điều
dưỡng, cán bộ y tế… từ 9 Trung tâm y tế
tuyến huyện đã được điều động về làm việc
và lưu trú ngay tại Trung tâm. Cùng với Bệnh
viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Trung
tâm điều trị COVID-19 tỉnh, Trung tâm y tế
các huyện cũng được chuẩn bị sẵn sàng để
tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân.
Với phương châm “hạn chế tối đa tử
vong”, 9 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa
tỉnh Bình Thuận được theo dõi sát các dấu
hiệu lâm sàng, tiến triển, biến chứng hằng
ngày… 17 y, bác sỹ, điều dưỡng Khoa
Truyền Nhiễm - Bệnh viện đa khoa tỉnh được
bố trí ăn, ở, lưu trú tại chỗ trong suốt quá
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trình điều trị cho bệnh nhân. Để hạn chế lây
nhiễm, các y bác sỹ được trang bị đầy đủ đồ
bảo hộ, vật tư y tế và quy trình chống nhiễm
khuẩn được thực hiện chặt chẽ.
Qua hơn ba tuần điều trị, công tác chữa
trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bình
Thuận đã đem lại kết quả đáng mừng khi 7/9
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: BN
34, BN 37, BN 38, BN 40, BN 41, BN 42, BN
43. Tất cả các trường hợp này đều được
cách ly để tiếp tục theo dõi 14 ngày. Riêng
hai bệnh nhân còn lại là BN 36 (nữ, 64 tuổi,
có nhiều bệnh nền) và BN 44 (nam, 13 tuổi)
âm tính lần thứ 1 với virus SARS-CoV-2.
Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn
Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Bình Thuận, bệnh viện luôn bám sát sự chỉ
đạo của Bộ Y tế. Các bệnh nhân đều được
điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế dưới sự
hướng dẫn, hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy
Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian
điều trị, các bác sỹ thường xuyên động viên
tinh thần người bệnh, giúp cải thiện tâm lý
của bệnh nhân, tạo động lực vượt qua bệnh
tật.
Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng
chống dịch.
Mặc dù tình hình dịch bệnh tại Bình Thuận
đang được kiểm soát nhưng dịch COVID- 19
vẫn còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó,
Bình Thuận vẫn còn phát sinh trường hợp
người dân từ các địa phương có dịch
COVID-19 đến tỉnh với mục đích thăm thân
hoặc lý do cần thiết nào đó... Do đó, nguy cơ
lây nhiễm còn tiềm ẩn.
Để giám sát, quản lý, cắt đứt các nguồn
lây nhiễm và kiểm soát dịch bệnh, Bình
Thuận tiếp tục triển khai các giải pháp theo
----------------------------------------------------------
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đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y
tế về phòng, chống dịch. Cùng với việc kiểm
tra, giám sát tình hình sức khỏe tại nhà các
trường hợp tiếp xúc gần với người mắc
COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính,
Bình Thuận tiếp tục giám sát, kiểm tra những
người lao động, du học sinh nước ngoài trở
về địa phương.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong
tỉnh tiếp tục kiểm tra việc chấp hành tạm
dừng hoạt động kinh doanh nhà hàng, quán
bia, quán ăn, cafe, giải khát của các công ty,
doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, các cơ
sở vui chơi, giải trí… trên địa bàn, đồng thời
đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về dịch
COVID-19 đến toàn thể người dân; kêu gọi,
vận động người dân thực hiện nghiêm túc
thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị số
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Để phục vụ cho công tác xét nghiệm
nhanh COVID-19 trên địa bàn, Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đang hoàn
thiện các thủ tục cần thiết để thành lập thêm
một phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an
toàn sinh học cấp II, phục vụ xét nghiệm
COVID-19 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR
trị giá hơn 4 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí
phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Dự
kiến phòng xét nghiệm này sẽ hoạt động vào
giữa tháng 4/2020 và Viện Pasteur Nha
Trang sẽ hỗ trợ đào tạo, tập huấn nhân lực
cho trung tâm.
Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn/.- 2020
(ngày 8 tháng 4)
https://baotintuc.vn/xa-hoi/binh-thuanquyet-liet-thuc-hien-cac-bien-phap-kiemsoat-dich-covid1920200408114419176.htm

CA MẮC COVID-19 CUỐI CÙNG Ở BÌNH THUẬN CÓ KẾT QUẢ ÂM TÍNH
LẦN ĐẦU
ính đến nay, Bình Thuận đã có 7 ca
mắc Covid-19 được chữa khỏi và chỉ
còn 2 trường hợp đang điều trị thì đã
có kết quả âm tính lần đầu.

T

Chiều tối nay (6/4), Trung tâm kiểm soát
bệnh tật Bình Thuận xác nhận ca bệnh cuối

cùng đang điều trị Covid-19 tại bệnh viện đa
khoa tỉnh này đã có kết quả âm tính lần đầu.
Đó là kết quả xét nghiệm của bệnh
số 36, người giúp việc nhà cho bệnh
số 34. Như vậy, đến nay hai ca cuối
đang điều trị tại bệnh viện đa khoa

nhân
nhân
cùng
Bình
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Thuận đều đã có kết quả âm tính lần đầu với
SARS-CoV-2. Ngoài bệnh nhân số 36 này
thì còn một bệnh nhân nữa đang điều trị
Covid-19 là bệnh nhân số 44, con trai của
bệnh nhân số 37 (bệnh nhân số 37 là nhân
viên của bệnh nhân số 34).

__
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Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bình Thuận
cũng cho biết sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm
thêm ít nhất hai lần âm tính nữa với hai ca
bệnh trên trước khi hội chuẩn để xem xét
cho xuất viện.
Tính đến nay, Bình Thuận đã có 7 ca mắc
Covid-19 được chữa khỏi và chỉ còn 2
trường hợp đang điều trị thì đã có kết quả
âm tính lần đầu.
Văn Thuận // https://vov.vn/.- 2020
(ngày 6 tháng 4)
https://vov.vn/xa-hoi/ca-mac-covid19cuoi-cung-o-binh-thuan-co-ket-qua-am-tinhlan-dau-1033623.vov

Các y bác sỹ bệnh viện đa khoa Bình Thuận đưa
đưa bệnh nhân điều trị xong Covid-19 xuất viện.

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

CÁCH LY BỐN NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN VỚI MỘT NGƯỜI HÀN QUỐC
NHIỄM COVID-19

N

gày 4-4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh
tật tỉnh Bình Thuận (CDC Bình
Thuận) phối hợp cơ quan chức năng
huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã xác
minh và thực hiện cách ly bốn người ở địa
phương có tiếp xúc gần với một người quốc
tịch Hàn Quốc nhiễm Covid-19.

Trường phổ thông dân tộc nội trú Hàm Thuận
được bố trí làm cơ sở cách ly tập trung huyện
Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) .

Đây là bốn người làm việc tại Công ty
Sung Gwang Vina, thị xã Tân Uyên (Bình
Dương) có tiếp xúc gần với một người Hàn
Quốc làm việc tại Công ty này bị nhiễm
Covid-19, là ông L.K.Nam.

Trước đó, ngày 3-4, sau khi nhận được
thông báo từ Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc,
Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh có văn bản gửi
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương
về trường hợp có một công dân quốc tịch
Hàn Quốc làm việc tại Bình Dương nhiễm
Covid-19. Theo điều tra dịch tễ của ngành
chức năng tỉnh Bình Dương, ông L.K.Nam là
kỹ thuật viên của Công ty Sung Gwang Vina
(100% vốn Hàn Quốc). Ngày 29-1-2020, ông
L.K.Nam nhập cảnh vào Việt Nam và làm
việc tại Công ty, đến ngày 1-4-2020 ông
Nam về nước. Tại Hàn Quốc, ông L.K.Nam
đi xét nghiệm cho kết quả dương tính với
virus SARS-CoV-2.
Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, ông
Lee Kyu Nam có tiếp xúc gần với 46 người
làm việc trong Công ty, trong đó có bốn công
nhân ở Bình Thuận đã về quê đều ở huyện
Hàm Thuận Bắc, gồm: B.T.N (SN 1992);
B.T.T (SN 1993); B.T.C (SN 1998) cùng trú
xã Thuận Minh và L.T.T.T (SN 1998) trú xã
Hàm Phú.
Bốn trường hợp này đã được lấy mẫu xét
nghiệm và được chuyển tới Khu cách ly tập
trung tại Trường phổ thông dân tộc nội trú
Hàm Thuận (huyện Hàm Thuận Bắc). Cùng
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với đó, CDC Bình Thuận phối hợp với Trung
tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc và chính
quyền địa phương rà soát xác định các
trường hợp tiếp xúc gần với bốn trường hợp
này để theo dõi, giám sát tự cách ly tại nhà.
Nếu kết quả xét nghiệm cho âm tính, bốn
trường hợp này vẫn phải thực hiện cách ly
tập trung 14 ngày theo quy định và sẽ được
chuyển đến Khu cách ly tập trung của tỉnh tại

__
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Trung đoàn 812 ở thị xã La Gi có cơ sở vật
chất và điều kiện chăm sóc tốt hơn.
Đình Châu // https://nhandan.com.vn.2020 (ngày 4 tháng 4)
https://nhandan.com.vn/y-te/tintuc/item/43929602-cach-ly-bon-nguoi-tiepxuc-gan-voi-mot-nguoi-han-quoc-nhiemcovid-19.html

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

ĐỔI THAY Ở XÃ NGHÈO
ừ xã còn nhiều khó khăn của huyện
Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), xã
Thuận Minh đã nỗ lực đạt chuẩn nông
thôn mới đúng thời hạn.

T

ra hàng năm. Cán bộ xã được bố trí xuống
địa bàn hỗ trợ nông dân áp dụng khoa học
kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu
quả kinh tế”.
Với lợi thế đất đai rộng, nguồn nước dồi
dào nhờ hưởng lợi từ kênh chính sông Quao
và hệ thống Ku Kê - Phú Sơn nên sản xuất
của nông dân thuận lợi.

Các đường làng ở xã Thuận Minh đã được bê tông
hóa nên các em nhỏ đạp xe đi học thuận lợi.

Xã Thuận Minh có 4 thôn, dân số 1.810
hộ/7.166 khẩu. Trước khi bắt tay vào xây
dựng nông thôn mới (NTM), thu nhập bình
quân đầu người rất thấp chỉ đạt 19 triệu
đồng/năm. Đặc biệt tại thôn Ku Kê của xã
này chủ yếu là đồng bào dân tộc Rai (hay
Raglay) sinh sống, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm
trên 50%.

Từ các nguồn vốn NTM, vốn hỗ trợ đất
lúa theo Nghị định 35 của Chính phủ, vốn
vay phát triển sản xuất của Trung ương, tỉnh,
huyện, xã Thuận Minh đã thực hiện một số
mô hình, như xã hội hóa giống lúa, hỗ trợ
phân thuốc cho các tổ sản xuất thanh long
theo tiêu chuẩn VietGAP, tưới phun, rau ăn
lá, cây ăn quả, hỗ trợ phân bón hữu cơ vi
sinh 100%… giúp nông dân tăng thêm thu
nhập.

Xuất phát điểm thấp nhưng với nỗ lực của
chính quyền và nhân dân, Thuận Minh đã
hoàn thành 19 tiêu chí NTM và “về đích”
đúng thời hạn vào năm 2019.
Ông Hồ Thanh Nhanh, Phó Chủ tịch
UBND xã Thuận Minh cho biết: “Xác định rõ
nhiệm vụ xây dựng NTM sẽ góp phần nâng
cao đời sống, kinh tế cho người dân, UBND
xã luôn quan tâm thực hiện các nội dung xây
dựng NTM và giảm nghèo theo kế hoạch đề

Các mô hình chuyển đổi cây trồng trên địa bàn xã
Thuận Minh giúp nông dân thu nhập cao hơn
trồng lúa.

Theo tìm hiểu chúng tôi, hiện nay ngoài
diện tích lúa là cây trồng chủ lực với trên
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3.946 ha, xã Thuận Minh còn hướng dẫn bà
con chuyển đổi một số diện tích chân ruộng
chủ động nước tưới sang trồng 400 ha thanh
long đạt tiêu chuẩn VietGAP cho thu nhập
cao.
Đồng thời xã còn chuyển đổi gần 150 ha
phát triển các loại cây màu như dưa leo, khổ
qua, bí xanh… Nhờ vậy, đời sống nhân dân
xã Thuận Minh được nâng lên rõ rệt, với
mức thu nhập bình quân đầu người đạt 38,7
triệu đồng/năm; hộ nghèo giảm còn 61 hộ,
chiếm 3,38%.
Bên cạnh chú trọng nâng cao thu nhập
cho người dân, trong quá trình xây dựng
NTM, xã Thuận Minh cũng xác định tiêu chí
giao thông rất quan trọng. Vì nếu xây dựng
kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn bài bản
sẽ góp phần kết nối giao thương, phục vụ
việc đi lại và sản xuất của người dân. Tuy
nhiên đây là một trong những tiêu chí khó
bởi cần nguồn vốn lớn.
Vì vậy, để hoàn thành tiêu chí này, xã
Thuận Minh phát huy sức mạnh tập thể. Nhờ
vậy, đến nay toàn xã có 9,4 km đường trục
xã, liên xã được nhưa hóa như tuyến Ma
Lâm – Thuận Minh, Phú Hội – Cẩm Hang –
Sông Quao, Thuận Minh – Hàm Phú.
Từ đó, người dân thuận tiện đi lại, vận
chuyển nông sản cũng như giao thương
buôn bán với các xã lân cận. Bên cạnh đó,
xã này còn đổ bê tông hơn 11,9 km đường
trục thôn xóm và 32 km đường nội đồng
được cứng hóa.
Có thể nói phong trào làm giao thông
nông thôn ở Thuận Minh là một “điểm nhấn”
trong chương trình xây dựng NTM với sự
đồng thuận, tích cực hưởng ứng của người
dân thông qua việc hiến đất làm đường,
----------------------------------------------------------
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đóng góp kinh phí cùng Nhà nước làm
đường.
Cụ thể, trong tổng kinh phí 36,6 tỷ đồng
xây dựng các tuyến đường giao thông nông
thôn, người dân tự nguyện đóng góp trên 5,5
tỷ đồng, chiếm 15,4% tổng kinh phí.
Dẫn chúng tôi tham quan các đường thôn,
xóm đã được bê tông hóa, cứng hóa, ông
Trần Văn Tuấn, ở thôn Ku Kê, vui mừng nói:
Từ khi địa phương triển khai xây dựng NTM,
bộ mặt thôn, xóm đổi thay từng ngày. Nhất
là không còn cảnh phải đi đường đất, bụi vào
mùa nắng, lầy lội vào mùa mưa nữa. Ban
đêm có điện chiếu sáng, bọn trẻ vui đùa
chúng tôi cũng rất yên tâm…
Có thể nói kết quả phát triển giao thông
nông thôn thời gian qua đã làm thay đổi rõ
nét về diện mạo bộ mặt nông thôn, rút ngắn
khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.
Theo lãnh đạo xã Thuận Minh, mặc dù
sau khi đạt chuẩn NTM, nhưng xã vẫn tiếp
tục phát động phong trào làm đường giao
thông tạo khí thế thi đua sôi nổi trong dân.
Lãnh đạo xã cùng các đoàn thể, bí thư chi
bộ thôn cùng xoắn tay áo ra quân đổ bê tông
các đoạn đường tuyến đường ở tổ 3, thôn 2
dài 400 m - đây là tuyến đường nhân dân tự
tổ chức thi công.
Thành quả xã đạt chuẩn NTM là niềm vui
và động lực để cán bộ và nhân phấn đấu
nâng chuẩn thêm các tiêu chí.
Duyên Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2020
(ngày 2 tháng 4)
https://nongnghiep.vn/doi-thay-o-xangheo-d261404.html

GIÁ XĂNG DẦU GIẢM, NGƯ DÂN BÌNH THUẬN HÁO HỨC VƯƠN KHƠI
hời điểm này ngư dân đang chuẩn bị
bước vào vụ cá Nam, cùng với việc giá
xăng dầu giảm khiến ngư dân kỳ vọng
một vụ mùa biển mới bội thu.

T

Bình Thuận là một ngư trường trọng điểm
của cả nước. Toàn tỉnh hiện có hơn 6.800
tàu thuyền, trong đó gần 1.000 tàu thuyền có

công suất từ 300 CV trở lên. Sau thời gian
khá dài phải nằm bờ, những ngày qua, nhiều
tàu cá tại tỉnh Bình Thuận đã nhổ neo, vươn
khơi đánh bắt. Thời tiết thuận lợi cùng với
giá nguyên liệu giảm mạnh giúp ngư dân
phấn khởi với những chuyến đánh mắt mới.
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Suốt hơn 2 tháng qua, tàu cá của anh
Nguyễn Văn Phúc hầu như phải neo đậu liên
tục tại cảng Phan Thiết. Sau dịp Tết, anh cho
tàu khai thác 1 chuyến tại biển Côn Sơn (tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu) nhưng gió thổi mạnh,
không có cá. Nay khi thời tiết bắt đầu chuyển
từ gió Bấc sang Nam, anh Phúc vận động
bạn thuyền cùng ra khơi.
“Trước kia đi biển giá dầu mỡ hơi cao,
nay giá dầu giảm mạnh nên bà con rất mừng
sẽ giảm được nhiều chi phí mỗi chuyến biển.
Đợt trước mỗi chuyến đi hết 70 - 80 triệu
đồng tiền dầu, nay tính ra mỗi chuyến chỉ hết
10 - 20 triệu đồng nên ai cũng phấn khởi”,
anh Phúc vui vẻ.

__
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Ông Nguyễn Hoài Tiến, Phó Giám đốc
Ban Quản lý cảng cá Phan Thiết khẳng định:
“Chúng tôi chỉ đạo cho các ban điều hành
bến và các đội thường xuyên kiểm tra, nhắc
nhở bà con trên hệ thống loa của cảng vào
buổi sáng và buổi chiều về các biện pháp
phòng chống dịch. Khi giao dịch với khách
hàng, hay mua bán sản phẩm phải mang
khẩu trang và vệ sinh công cụ bằng nước sát
khuẩn”

Nhu yếu phẩm được chuyển lên tàu để phục vụ
đánh bắt dài ngày.

Ngư dân tất bật chuyển đá lên tàu đi đánh bắt.

Anh Nguyễn Phương, chủ tàu dịch vụ thu
mua ở thôn Triều Dương, xã Tam Thanh,
huyện đảo Phú Quý cũng cho biết, từ 2 - 3
ngày qua, rất nhiều bà con vươn khơi đánh
bắt nên hôm nay anh cũng cho tàu đi theo
để đón mua hải sản ngay trên biển.
“Giá cả xăng dầu hạ xuống có lợi nhiều
cho bà con đi biển vì chi phí giảm mạnh.
Năm nay cá thưa nhưng giá dầu lại giảm nên
nói chung bà con ai cũng yên tâm”, anh
Phương cho biết.
Bên cạnh thời tiết thuận lợi, việc giá xăng
dầu giảm mạnh càng giúp ngư dân Bình
Thuận phấn khởi bám biển. Ít ngày qua,
nhiều tàu cá tại khu vực cảng Phan Thiết
tranh thủ bốc dỡ nguyên liệu, nhu yếu
phẩm…để đi đánh bắt. Để phòng, chống lây
lan dịch bệnh Covid-19, Ban quản lý cảng cá
Phan Thiết thường xuyên tuyên truyền, nhắc
nhở ngư dân cùng các vựa hải sản tuân thủ
việc đeo khẩu trang cũng như giữ khoảng
cách với nhau.

Theo thông tin từ Sở NN&PTNT Bình
Thuận, từ đầu năm đến nay tình hình thời
tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của gió
Đông Bắc thổi mạnh, hoạt động khai thác hải
sản của ngư dân gặp nhiều khó khăn.
Đến đầu tháng 2, nguồn lợi cá trích, ruốc,
hải đặc sản như sò lông, điệp, dòm... có xuất
hiện, tạo điều kiện cho một số tàu nghề rê,
lưới kéo, lặn hoạt động nhưng nhìn chung,
hiệu quả khai thác hải sản không cao và
thiếu ổn định. Sản lượng khai thác hải sản
quý I/2020 chỉ khoảng 37.800 tấn, đạt 18%
kế hoạch năm, giảm 1,8% so cùng kỳ. Thời
điểm này, ngư dân trong tỉnh đang chuẩn bị
bước vào vụ cá Nam do đó việc giá xăng dầu
giảm khiến ngư dân rất phấn khởi, kỳ vọng
một vụ mùa mới bội thu./.
Văn Thuận // https://vov.vn.- 2020
(ngày 4 tháng 4)
https://vov.vn/kinh-te/gia-xang-dau-giamngu-dan-binh-thuan-hao-huc-vuon-khoi1032660.vov
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HÀNG CHỤC NGÀN HỘ DÂN KHÁT NƯỚC
ắng nóng kéo dài từ tháng 11/2019
đến nay đã khiến các hồ chứa thủy
lợi ở tỉnh Bình Thuận cạn kiệt, trơ
đáy. Hàng chục ngàn hộ dân đang thiếu
nước sinh hoạt.

N

Đồng thời nắng nóng xuất hiện trong
tháng 4, 5 với nhiệt độ tối cao, tuyệt đối dao
động từ 35-36 độ C. Tình hình xâm nhập
mặn ở vùng ven biển và cửa sông có chiều
hướng gia tăng gây ảnh hưởng xấu đến sản
xuất và sinh hoạt cho người dân.
Vụ ĐX 2019-2020 vừa qua, toàn tỉnh cắt
giảm gần 15.000 ha đất sản xuất nông
nghiệp. Hiện tại các sông, suối cạn khô, các
giếng khoan nhiều nơi cũng cạn nước.
Trong đó, đáng chú ý một số giếng khu vực
Hàm Tân, Tánh Linh và Đức Linh chỉ khai
thác đến hết tháng 2/2020 là cạn hết nước.

Hồ chứa nước Ba Bàu, huyện Hàm Thuận Nam,
cạn kiệt.

Trước tình hình trên, BCH Phòng chống
thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận
đã có tờ trình lên UBND tỉnh, để ra quyết
định ban hành tình huống khẩn cấp do hạn
hán, thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn.
Hơn 25.000 hộ thiếu nước sinh hoạt
Theo BCH Phòng chống thiên tai- Tìm
kiếm cứu nạn Bình Thuận, mùa mưa năm
2019 ở Bình Thuận kết thúc sớm trong tháng
11/2019, và từ đó đến nay trên địa bàn hầu
như không có mưa, nắng nóng kéo dài.

Bên cạnh đó, các hồ chứa nước thủy lợi
như Ba Bàu, Tân Lập, Tà Mon, Đá Bạc, Trà
Tân, Núi Đất…cũng cạn khô, chỉ còn ít
nước. Tính đến ngày 11/4/2020, lượng
nước hữu ích còn lại ở tất cả các hồ chứa
thủy lợi là 32,8 triệu m3, đạt 12,6% dung tích
hữu ích thiết kế, thấp hơn so với trung bình
những năm trước.
Đặc biệt hồ thủy điện Đại Ninh phát điện
kết hợp điều tiết nước cho khu vực phía bắc
tỉnh Bình Thuận chỉ còn 33,3 triệu m3, đạt
13,23% dung tích thiết kế. Hiện nay hạn hán
gây tình trạng thiếu nước sinh hoạt gay gắt,
trầm trọng tại tất cả các huyện, TX, TP của
Ninh Thuận.

Thêm vào đó, theo nhận định của Đài khí
tượng Thủy văn Bình Thuận, những tháng
nửa đầu năm 2020, hiện tượng ENSO ở
trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha
nóng và vẫn có khả năng duy trì trạng thái
này trong những tháng tiếp theo của nửa
cuối năm 2020.
Như vậy mùa khô ở Bình Thuận sẽ kéo
dài đến giữa tháng 5/2020, lượng nước trên
các sông suối của tỉnh trong tháng 4 và
tháng 5/2020 thấp hơn trung bình nhiều năm
từ 15-70%. Do đó, tình trạng khô hạn, thiếu
nước cho sản xuất và sinh hoạt sẽ diễn ra
gay gắt.

Hồ cấp nước sinh hoạt suối Hoai, huyện Hàm Tân
cạn kiệt, trơ ống nước.

Tính đến 31/3, số hộ dân thiếu nước hoạt
là khoảng 25.126 hộ, với 92.824 khẩu. Trong
đó, huyện Bắc Bình gần 10.000 hộ, 44.174
khẩu; Hàm Tân 8.453 hộ, 21.802 khẩu; Đức
Linh 7.050 hộ, 16.990 khẩu; Hàm Thuận
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Nam 2.658 hộ, 10.632 khẩu; Hàm Thuận
Bắc 2.483 hộ, 10.398 khẩu; Phú Quý 1.000
hộ, 4.200 khẩu; Tánh Linh 40 hộ, 200 khẩu.
Riêng huyện Tuy Phong và TX La Gi đang
tổng hợp báo cáo về tình hình thiếu nước
sinh hoạt.
Ông Nguyễn Hữu Phước, PGĐ Sở NNPTNT Bình Thuận, cho biết, từ ngày 27/2
đến 31/3, Sở NN-PTNT chủ trì, cùng Văn
phòng BCH Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm
cứu nạn, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Nước
sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cùng
các địa phương kiểm tra thực tế nhận thấy,
tình hình khô hạn, thiếu nước sinh hoạt rất
nghiêm trọng. Nếu trong tháng 4 và 5/2020
vẫn không có mưa thì mức độ sẽ căng thẳng
hơn.
Bởi các nhà máy nước do Trung tâm và
Vệ sinh môi trường nông thôn phụ trách, sử
dụng nước trên suối, hồ chứa nhỏ và đặc
biệt là giếng khoan đã cạn kiệt, có nơi nhiễm
mặn, công suất chạy máy không cung cấp
đủ cho người dân, trường học, doanh
nghiệp hoạt động trên địa bàn.
Do đó, hiện một số địa phương như xã
Hồng Phong, huyện Bắc Bình; xã Tân Đức
(Hàm Tân); xã Thuận Hòa, xã Thiện Nghiệp
(TP Phan Thiết)... người dân phải tự đi chở
nước hoặc mua nước với giá cao từ 80-120
ngàn đồng/m3 về dùng cho sinh hoạt ăn,
uống và gia súc.
Giải pháp nào hết khát?
Trước tình hình trên, theo ông Phước,
giải pháp trước mắt các địa phương chỉ đạo
các phòng, ban, đơn vị chức năng là kiểm
tra, rà soát các khu vực thiếu nước sinh
hoạt, nhất là các khu vực người dân sử dụng
nước ngầm, nước giếng bị khô cạn cũng
như dùng nước từ các nhà máy.
Từ đó có giải pháp hỗ trợ người dân, ưu
tiên lập danh sách các đối tượng là hộ
nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách,
đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn đang
thiếu nước sinh hoạt phải đi mua nước.
Riêng các hộ thiếu nước cục bộ thì vận động
chia sẻ, lấy nước từ hộ xung quanh khắc
phục khó khăn tạm thời.

Khai thông dòng chảy tại hồ chứa nước Ba Bàu,
để tận dùng nguồn nước còn ít ỏi.

Sở NN- PTNT cùng các đơn vị quản lý
công trình thủy lợi, địa phương cân đối, quản
lý chặt chẽ lượng nước hiện có ở các hồ
chứa thủy lợi, lên phương án bơm khai thác
dung tích dưới mực nước chết, ưu tiên trước
hết cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi. Sau
đó cấp nước cho các diện tích cây trồng lâu
năm, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, đảm
bảo vượt qua mùa hạn.
Các địa phương phối hợp với Cty TNHH
MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình
Thuận nạo vét, khơi thông dòng chảy các
tuyến kênh, điều tiết nguồn nước hợp lý, tiếp
nước về hồ chứa, các khu vực có nhà máy
nước.
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi
trường nông thôn, các đơn vị cấp nước tiến
hành mở mới các đường ống nước chuyển
nước cho những khu vực thiếu nước, để
đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhu cầu
thiết yếu của người dân.
Về giải pháp căn cơ, lâu dài, Văn phòng
BCH Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu
nạn tỉnh Bình Thuận đã có tờ trình lên UBND
tỉnh, để ban hành tình huống khẩn cấp do
hạn hán, thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn.
Khi đó, tỉnh sẽ cho triển khai ngay các công
trình tạm để tích trữ nguồn nước ngọt phục
vụ sinh hoạt, sản xuất như đào ao, xây bể,
nạo vét kênh mương, xây dựng trạm bơm
dã chiến, đắp đập tạm…
Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2020
(ngày 14 tháng 4)
https://nongnghiep.vn/hang-chuc-nganho-dan-khat-nuoc-d262342.html
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HƠN 450 TỈ ĐỒNG HỖ TRỢ NGƯỜI KHÓ KHĂN DO COVID-19
gày 22-4, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ
tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký
quyết định phân khai kinh phí hơn
450 tỉ đồng hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh
hưởng bởi dịch COVID-19.

N

- Lao động không có giao kết hợp đồng
lao động bị mất việc làm.
- Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu kê
khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm.
Sau khi có số báo cáo kết quả thực hiện
của UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở
LĐ-TB&XH, Sở Tài chính tiếp tục cấp kinh
phí còn lại để cơ quan, địa phương thực hiện
chi trả.
Cấp 100% kinh phí hỗ trợ đối với các đối
tượng là người có công; đối tượng bảo trợ
xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng; hộ
nghèo, hộ cận nghèo.

Người lao động mất việc, hộ kinh doanh cá thể có
doanh thu kê khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm
đều được hỗ trợ.

Tiền hỗ trợ được chi từ ngân sách tỉnh
năm 2020, tạm cấp cho ngân sách các
huyện, thị xã, thành phố, Sở LĐ-TB&XH để
hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối
tượng chính sách đang hưởng trợ cấp ưu
đãi hàng tháng và đối tượng bảo trợ xã hội.
Ngoài ra, đối tượng hỗ trợ còn có hộ kinh
doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu
đồng/năm tạm ngừng hoạt động kinh doanh,
người lao động ngừng việc, mất việc do dịch
COVID-19.
Cụ thể, tạm cấp 70% kinh phí hỗ trợ cho
các đối tượng sau:
- Lao động làm việc theo chế độ hợp đồng
lao động phải thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng
lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1
tháng trở lên.
- Lao động bị chấm dứt hợp đồng, hợp
đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện
hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Phương thức cấp kinh phí là cấp cho Sở
LĐ-TB&XH thực hiện ủy quyền chi trả cho
người lao động làm việc theo chế độ hợp
đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn
thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc
không hưởng lương từ 1 tháng trở lên;
người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao
động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ
điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Phương thức chi trả: Chủ tịch tỉnh Bình
Thuận giao trách nhiệm cho Sở LĐ-TB&XH
hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực
hiện chi trả đúng đối tượng, không để xảy ra
lợi dụng, trục lợi chính sách.
UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở
LĐ-TB&XH chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH,
UBND xã, phường, thị trấn rà soát, đối chiếu
kỹ danh sách đối tượng nhận hỗ trợ trước
khi thực hiện chi trả. Trường hợp đối tượng
thuộc diện được hỗ trợ từ hai chính sách hỗ
trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ
trợ cao nhất.
Phương Nam // https://plo.vn.- 2020
(ngày 23 tháng 4)
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-hon-450ti-dong-ho-tro-nguoi-kho-khan-do-covid19907582.html
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MÀU XANH TRÊN CÁT NÓNG
tháng qua, trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận không một giọt mưa. Các hồ
nước chứa phục vụ cho chăn nuôi,
trồng trọt lần lược trơ đáy. Các giải pháp để
cứu cây trồng, vật nuôi được các cấp, các
ngành đồng loạt triển khai để giúp người dân
qua cơ khô hạn. Không thể để bộ đội thiếu
nước dùng và nước tưới rau xanh, chăn
nuôi, trồng cây, Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan
đơn vi trong LLVT chủ động đầu tư tích nước
ở hồ, đập, sử dụng nước tiết kiệm, tận dụng
các nguồn nước để tăng gia, sản xuất, chăn
nuôi. Công tác tăng gia sản xuất (TGSX),
chăn nuôi tập trung, quanh bếp, quanh
doanh trại được các cơ quan, đơn vị phát
huy lợi thế, khắc phục khó khăn để đầu tư,
phát triển và mang lại hiệu quả, nâng cao
chất lượng bữa ăn cho bộ đội.

6

LLVT tỉnh Bình Thuận hiện có 24 khu
TGSX, chăn nuôi tập trung, với diện tích
1.247 ha. Tuy nhiên đa phần là đất xấu, bạc
màu, chủ yếu là cát trắng. Với sự nỗ lực của
cán bộ, chiến sĩ, đã trồng trọt rau, củ, quả
gần 21 ngàn m2, chăn nuôi 198 con bò, gần
200 con dê, 654 con heo trắng và heo đen
và nhiều gà, vịt.

Chăm sóc rau xanh ở Trung đoàn 812 phục vụ cho
bộ đội và người lưu trú cách ly.

Trong TGSX, chăn nuôi áp dụng khoa học
kỹ thuật, kết hợp chặt chẽ giữa các yếu tố về
hiệu quả, an toàn, bền vững, thẩm mỹ, môi
trường và gắn với xây dựng đơn vị chính
quy, xanh, sạch, đẹp. Với nhiều cách làm và
siêng năng của bộ đội, trong những tháng
qua, tỉnh Bình Thuận vẫn duy trì được 15kg
rau, củ, quả 1 người, 1 tháng. Tất cả các đơn
vị tự túc được 100% rau xanh, trên 50% thịt,
100% nước mắm, góp phần nâng cao chất
lượng bữa ăn cho bộ đội và bảo đảm tốt cho

người đến lưu trú cách ly phòng chống dịch
Covid tại Trung đoàn 812 và Trường Quân
sự tỉnh.

Vườn đu đủ ở Đại đội hỏa lực 3, Ban CHQS huyện
Phú Quý.

Vườn Thanh long của Ban CHQS huyện Hàm
Thuận Bắc.

Chiến sĩ thu hoạch cà ở vườn tăng gia của Đại đội
1, Trường Quân sự tỉnh.

Đàn bò được chăn thả trong khu tăng gia huyện
Hàm Thuận Nam.
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Đàn dê thương phẩm được chăn thả ở khu tăng
gia sản xuất tập trung Bộ CHQS tỉnh.
Dây chuyền nhà máy lọc nước, đóng chai tại Bộ
CHQS tỉnh.

Duy Thỉnh //
https://baoquankhu7.vn.- 2020
(ngày 9 tháng 4)
https://baoquankhu7.vn/mau-xanh-trencat-nong-1430510292-0017560s35510gs
Thu hoạch khổ qua tại Đại đội Trinh sát 5.

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

NHIỀU GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO ĐỦ NƯỚC SINH HOẠT, SẢN XUẤT
o tình trạng hạn hán kéo dài, nhiều
địa phương trong tỉnh Bình Thuận
vẫn chưa có mưa. Điều này dẫn đến
một số địa phương thiếu nước cục bộ, ảnh
hưởng đến sản xuất và đời sống của người
dân. Trước tình hình đó, các ngành chức
năng và các địa phương trong tỉnh đã triển
khai các giải pháp để đảm bảo đủ nước sinh
hoạt và sản xuất cho người dân.

D

nguồn nước để cung cấp phục vụ sản xuất.
Các hồ chứa khác như: Ba Bàu, Tân Lập,
Đu Đủ… mực nước đã xuống thấp. Hơn
3.000 ha thanh long trên địa bàn huyện thiếu
nước tưới và đang chờ đợt nước bổ sung từ
hồ Sông Móng điều tiết về. Bên cạnh đó,
nắng nóng kéo dài cũng khiến hơn 2.600 hộ
dân ở các xã Hàm Thạnh, Mương Mán, Hàm
Cường và Tân Lập thiếu nước sinh hoạt.
Theo Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận
Nam, trước tình hình này, huyện đã đề nghị
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành
viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận
chuyển lượng nước còn lại tại hồ Sông
Móng về hồ Ba Bàu để có nguồn nước phục
vụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước
tưới cho thanh long đến hết ngày 30/4.

Khô hạn ở Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
Ảnh: baobinhthuan.com.vn

Tại huyện Hàm Thuận Nam, từ cuối tháng
2/2020, hồ Tà Mon đã hết nước, không còn

Cùng với việc tổ chức nạo vét các tuyến
kênh chính khu vực hồ Ba Bàu bị bồi lấp, cản
trở dòng chảy nước cho sản xuất, sinh hoạt
cho người dân, huyện cũng tăng cường
quản lý tốt nguồn nước tại hồ Tân Lập, Ba
Bàu lúc này nhằm đảm bảo nguồn nước mặt
cho các nhà máy nước hoạt động ưu tiên
nước sinh hoạt cho đến hết tháng 6. Thêm
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vào đó, để chủ động phòng tránh và hạn chế
thiệt hại do nắng hạn, huyện Hàm Thuận
Nam cũng xây dựng phương án để ứng
phó…
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh Bình Thuận, tính đến ngày 16/4,
tổng lượng nước tích trữ trong các hệ thống
công trình thủy lợi trên toàn tỉnh là 30 triệu
m3, đạt 11,8% dung tích thiết kế; trong đó,
có nhiều hồ đã xuống dưới mực nước chết.
Toàn tỉnh hiện có 26.000 hộ dân với khoảng
97.000 nhân khẩu ở khu vực nông thôn tại
38 xã, phường, thị trấn thiếu nước sinh hoạt
cục bộ. Số hộ dân bị thiếu nước chủ yếu sử
dụng nguồn nước sinh hoạt từ giếng đào,
giếng khoan của hộ gia đình và một số hộ
dân sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ các
công trình cấp nước tập trung nhưng do nhà
máy nước không đảm bảo công suất nên
phải điều tiết luân phiên giữa các khu vực.
Để kịp thời giải quyết nguồn nước phục
vụ sinh hoạt cho nhân dân trong tỉnh, đặc
biệt là khu vực nông thôn, miền núi, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số, Ủy ban nhân dân
tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn phối hợp với các sở, ngành, địa
phương có liên quan, kiểm tra, rà soát kỹ và
đánh giá chặt chẽ, chính xác tình hình nắng
hạn, thiếu nước sinh hoạt thực tế của tỉnh
năm nay và so sánh với các năm khác để có
phương án cấp nước hiệu quả.
Cùng với việc cân đối, tính toán và quản
lý chặt chẽ nguồn nước còn lại từ công trình
thủy lợi đảm bảo điều tiết cung cấp đủ nước
cho các nhà máy nước sinh hoạt đến hết
30/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
----------------------------------------------------------
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thôn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một
thành viên Khai thác công trình thủy lợi tập
trung khai thác triệt để các nguồn nước trữ
vào hồ chứa, ao bàu, đập dâng, kênh trục
chính để dự trữ phục vụ sản sinh hoạt và sản
xuất; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công
các công trình cấp nước tập trung đang thi
công; các hạng mục, hệ thống tuyến ống đã
thi công hoàn thành, đấu nối và đưa vào sử
dụng ngay để phục vụ cấp nước cho các hộ
dân. Bên cạnh đó, các địa phương tăng
cường tuyên truyền, vận động người dân sử
dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; có biện pháp
ứng phó với việc thiếu hụt nguồn nước.
Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố rà soát tất cả các
khu vực thiếu nước sinh hoạt trong thời gian
qua, nhất là các khu vực có dân cư sinh
sống nhiều, đề xuất đầu tư các công trình
nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước hiện
có hoặc đầu tư mới và lập danh mục các
công trình đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Trên
cơ sở đó phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu
tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo
Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí bổ sung vốn để
đầu tư mới hoặc nghiên cứu các công trình
bức xúc trong năm 2020 để hoàn thành
trong đầu năm 2021.
Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 2020
(ngày 21 tháng 4)
https://baotintuc.vn/kinh-te/binh-thuannhieu-giai-phap-dam-bao-du-nuoc-sinhhoat-san-xuat-20200421121942180.htm

NƠI LAN TỎA TÌNH NGƯỜI
ằm trong top 12 tỉnh, thành phố có
nguy cơ cao về dịch Covid-19, những
ngày qua Bình Thuận vừa chữa khỏi
cho 9 bệnh nhân mắc covid 19, vừa phải lo
cách ly xã hội, nhất là ở TP Phan Thiết có 2
tuyến đường cách ly hoàn toàn. Dịch bệnh
ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều ngành
nghề, đến đời sống người dân, nhất là
những lao động nghèo. Thế nhưng trong khó

N

khăn ấy có sự chung tay của rất nhiều tấm
lòng …
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ngày. Nổi lên Hội Thiện nguyện Phan Thiết
phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh
vận động kêu gọi hàng trăm triệu đồng, tặng
quà cho các y bác sĩ trên tuyến đầu chống
dịch: Khoa nhiễm Bệnh viện tỉnh, Bệnh viện
Phổi, cơ sở cách ly đơn vị bộ đội 812; tặng
trực tiếp hàng trăm phần quà cho những
người bán vé số, neo đơn, khuyết tật, hộ
nghèo ở vùng núi, vùng xa…Bên cạnh đó có
khá nhiều nhóm, cá nhân vận động tiền, quà
cùng chung tay với tỉnh giúp người nghèo bị
ảnh hưởng dịch…
Không thể kể hết tình người đã lan tỏa
trên mảnh đất nắng, gió ven bờ biển xanh
này, có khi chỉ là những chai nước mát,
những thùng trái cây, những tô bún, nuôi,
những hộp cơm gà…gửi đến đội ngũ thầy
thuốc, đến những cán bộ chiến sĩ ở các chốt
cách ly phải trực 24/24 giờ. Tất cả là tấm
lòng của người dân không chỉ ở trong tỉnh
mà còn là những người dân đang ở TP Hồ
Chí Minh cũng gửi về chung sức thật ấm áp
và là món ăn tinh thần động viên rất nhiều
những người trực tiếp và cả gián tiếp làm
nhiệm vụ trong mùa dịch.
Cây ATM gạo và siêu thị 0 đồng

Những hình ảnh thể hiện sự đong đầy yêu thương
trên mảnh đất ấm áp tình người Bình Thuận, trong
những ngày thực hiện cách ly theo chỉ đạo của
Chính phủ

Tình người “nở hoa”!
Không khó để tìm thấy trên nhiều tuyến
đường chính ở TP Phan Thiết có những
điểm phát quà từ thiện cho người nghèo “ai
khó khăn cứ lấy 1 phần, ai ổn xin nhường
cho người khác”. Từ quán cafe The Hill đối
diện siêu thị Lotte, cafe Port dưới đường Võ
Thị Sáu, quán chay Hảo Hảo trên Tôn Đức
Thắng, hải sản Thanh Tuyền ở Trần Hưng
Đạo…người khó khăn cứ đến nhận hàng

Ngày 13/4, khi cây ATM gạo ở Mũi Né
(Phan Thiết) khai trương do một người con
quê Mũi Né đang ở TP Hồ Chí Minh tài trợ
làm, đã giúp cho 500 người gặp khó khăn
ngay ngày đầu “nhả” gạo. Mỗi người được
rút 2 ký/lần rất trật tự, khoảng cách
2m/người. Mũi Né là địa bàn có nhiều người
dân bị ảnh hưởng do dịch vì thế cây ATM
gạo đã hỗ trợ cho người nghèo vượt qua
những khó khăn hiện tại. Thú vị hơn khi
người dân thấy một ông Tây chở gạo đến
ủng hộ cho cây ATM này, hỏi ra đó là ông
Dmitry Eroshenko (quốc tịch Nga) ngụ ở
phường Hàm Tiến gần đó thấy có cây ATM
phát gạo cho người nghèo nên ông ủng hộ,
vì ông tạm trú ở đây cũng lâu. Sự lan tỏa của
cây ATM gạo đang được nhân lên khi có
thêm những Mạnh Thường Quân khác ủng
hộ cho cây ATM này ngày càng có thêm gạo
phát cho bà con gặp khó…
Và niềm vui như lan tỏa khi dự án cộng
đồng “ Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” của Công
ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam với sự tham gia
của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đang
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gấp rút mở tại Thư viện tỉnh trên đường Trần
Hưng Đạo, Phan Thiết dành cho bà con gặp
khó khăn trên địa bàn TP Phan Thiết vào
tuần tới. Anh Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng
giám đốc Apec Group, Giám đốc Công ty
CPĐT IDJ Việt Nam chia sẻ: “Siêu thị hạnh
phúc” gồm 3 gian hàng: 1 gian hàng thực
phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết như gạo,
đường, dầu ăn, trứng gà…; 1 gian hàng
sách, truyện; 1 gian hàng quần áo. Dự kiến
thời gian hoạt động của siêu thị từ 1 - 3
tháng, diễn ra trong giờ hành chính từ thứ 2
- 6 (trừ ngày lễ). Đối tượng siêu thị phục vụ
là người có hoàn cảnh khó khăn, khi đến với
siêu thị mỗi người được mua không quá 5
sản phẩm với giá 0 đồng/lần và giá trị không
-----------------------------------------------------------
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quá 100.000 đồng/lần với tần suất 2
tuần/lần/người. Huy nói với chúng tôi về
chuỗi siêu thị 0 đồng này đã được triển khai
tại 8 tỉnh, thành phố : Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc
Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên,
Huế, Phú Yên và giờ là ở Bình Thuận. Đây
cũng là nơi kết nối những tấm lòng cùng chia
sẻ những khó khăn trong mùa dịch đến với
bà con nghèo.
Thế đấy, sự lan tỏa đong đầy yêu thương
trên mảnh đất ấm áp tình người Bình Thuận
đã và đang nhân lên rất nhiều.
Thu Thủy // Người cao tuổi.- 2020.- Số 16
(ngày 22 tháng 4).- Tr.7

PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN TRONG KHU CÁCH LY BẰNG SẢN PHẨM TĂNG GIA
hững ngày qua, bữa ăn hằng ngày
của người dân trong khu cách ly tại
Trung đoàn 812, Bộ CHQS tỉnh Bình
Thuận luôn có đầy đủ thịt, cá, rau xanh, trái
cây tráng miệng. Một khối lượng lớn trong
đó là sản phẩm tăng gia sản xuất (TGSX)
của cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị. Hơn 10
ngày qua, trung đoàn đã thu hơn 2.900kg
rau xanh và gần 100kg trái cây các loại:
Xoài, chuối, mít... đưa vào bữa ăn hằng
ngày của cán bộ, chiến sĩ và người cách ly
tại Trung đoàn.

N

Vườn rau tại Trường Quân sự tỉnh Bình Thuận.

Đến khu TGSX của Trung đoàn 812,
chúng tôi thấy, đơn vị bố trí khu chế biến,
khu nấu ăn gọn, sạch. Khi làm nhiệm vụ, cán
bộ, chiến sĩ, nhân viên đều đeo khẩu trang
và thực hiện tốt các quy định vệ sinh, an toàn
thực phẩm. Các dụng cụ chế biến đều được
nhúng nước sôi, vệ sinh sạch trước khi sử
dụng; hộp đựng suất ăn sử dụng sản phẩm

dùng một lần. Thượng úy, QNCN Lê Văn
Trường, Bếp trưởng Bếp ăn Trung đoàn
812, nói: "Căn cứ số người ăn, mỗi ngày
chúng tôi thu hoạch từ 70-80kg rau, củ, quả.
Theo hướng dẫn của bác sĩ, mỗi bữa ăn đơn
vị làm 4-6 món, gồm rau, canh, cá, thịt, đậu...
Các món chế biến được lưu mẫu cẩn thận.
Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, thường trú
tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, đang
cách ly tại đây, xúc động nói: "Được biết bữa
ăn hằng ngày của mình do chính bàn tay cán
bộ, chiến sĩ TGSX và trực tiếp chế biến,
chúng tôi rất cảm động. Ở vùng đất cát nắng
cháy, khô hạn mà bộ đội vẫn nuôi trồng
được nhiều thực phẩm tươi sạch, ngon và
còn khéo léo chế biến, tận tâm phục vụ, quả
là đáng khâm phục. Trải nghiệm cuộc sống
trong khu cách ly, chúng tôi thêm thấu hiểu
sự hy sinh thầm lặng của Bộ đội Cụ Hồ, thêm
tin yêu Tổ quốc, quê hương mình".
Khu TGSX tập trung của Trung đoàn 812
rộng hơn 2.000m2, có đủ loại rau, quả: Cải,
muống, mùng tơi, cà, đu đủ, chuối…
Thượng tá Phạm Đức Lai, Trung đoàn
trưởng Trung đoàn 812 giới thiệu: Đơn vị
đứng chân trên địa bàn thị xã La Gi, nơi chủ
yếu là đất pha cát, mùa mưa thường ngập
nước, còn mùa nắng thì khô hạn kéo dài,
thời tiết oi bức, khắc nghiệt. Để có khu TGSX
như hôm nay, cán bộ, chiến sĩ đã không
quản vất vả, khó khăn, đồng lòng cải tạo đất,
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thử nghiệm, lựa chọn cây trồng phù hợp,
đem lại hiệu quả cao.
Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển đất xốp từ
nơi khác mang về thay lớp đất bạc màu pha
cát, ủ phân xanh làm giàu dinh dưỡng cho
đất. Qua thử nghiệm nhiều năm, những bãi
đất cao cằn cỗi, đơn vị cải tạo trồng được
gần 1ha đu đủ, chuối, mít, xoài; còn những
khu đất trũng thì san lấp mặt bằng, cải tạo
trồng rau xanh, có mái che nắng và làm
luống cao chống ngập nước về mùa mưa.
Đơn vị sử dụng nước giếng khoan kết hợp
hệ thống thùng, bể trữ nước. Do trồng xen
canh gối vụ và lựa chọn cây trồng phù hợp
nên đơn vị luôn tự túc 100% rau xanh quanh
năm. Từ đầu năm 2020 đến nay, trung đoàn
thu hoạch gần 10 tấn rau, quả và hơn 1 tấn
thịt, cá.
Tại Trường Quân sự tỉnh Bình Thuận, nơi
có 41 người dân đang cách ly tập trung,
khẩu phần ăn hằng ngày cũng được sử
dụng chính sản phẩm TGSX của bộ đội. Nhà
trường có hơn 2.000m2 trồng rau xanh, mía
và có mô hình nuôi lợn rừng, dê, bò... rất
hiệu quả.

__
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Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trực thuộc
Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã xây dựng
được 24 khu TGSX, chăn nuôi tập trung với
tổng diện tích 1.247ha, trong đó có hơn
20.000m2 trồng rau, hơn 4.800m2 giàn trồng
cây dây leo, hơn 9.400m2 mặt nước ao nuôi
cá, hơn 6.500m2 chuồng trại chăn nuôi, hơn
89ha cao su, 120ha tràm, 145ha lúa, hoa
màu...; duy trì nuôi đàn gia súc gần 200 con
bò, 175 con dê, 654 con lợn và hơn 3.500
con gia cầm... bảo đảm cung cấp nguồn
thực phẩm quanh năm, không phụ thuộc vào
thị trường. Các đơn vị còn xây dựng nhiều
mô hình hiệu quả như trồng thanh long, làm
nước mắm...; cung cấp nước ngọt cho 7.600
nhân khẩu trên địa bàn tỉnh tại những thời
điểm hạn hán.
Thỉnh Hiển // https://baoquankhu7.vn.2020 (ngày 3 tháng 4)
https://baoquankhu7.vn/phuc-vu-nguoidan-trong-khu-cach-ly-bang-san-phamtang-gia-1019005684-0017458s35510gs

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

THANH LONG Ở BÌNH THUẬN CHẾT HÉO VÌ KHÔ HẠN
ắng hạn khiến cho hàng nghìn hecta
thanh long teo tóp cành, nhiều vườn
bị chết héo do không đủ nước tưới
trong thời gian dài.

N

"Đầu tư hơn ba năm đằng đẵng, bao
nhiêu tiền của công sức đổ vào đầu tư, giờ
chết héo thế này, buồn quá sức", bà Ái nói.

Mấy hôm nay, bà Phan Thị Ái ở thôn Tà
Mon, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam,
tỉnh Bình Thuận, cứ đi ra đi vào nhìn vườn
thanh long hơn 500 trụ đang chết héo với
ánh mắt đầy tiếc nuối. Dây thanh long mất
nước, teo tóp, từ màu xanh ngả sang vàng
nhợt nhạt, héo dần nhưng bà không có cách
gì cứu được.
Bà Ái cho biết, vườn nhà đã ngừng tưới
từ hai tháng qua. Trời nắng hạn, nước thiếu,
"cỏ trong vườn cũng héo huống gì thanh
long". Kênh thủy lợi qua rẫy nhà bà đã khô
rang từ cuối tháng 2. Bà bỏ hơn 20 triệu
đồng thuê người khoan giếng để cứu thanh
long, nhưng rồi cũng không có nước.

Bà Phan Thị Ái, 53 tuổi, nông dân xã Tân Lập cho
biết thanh long trong vườn đang bị tóp cành chết
héo, không cách nào cứu được vì không có nước
tưới. Ảnh: Việt Quốc.

Gần đó, vườn thanh long 1.000 trụ của
gia đình ông Lê Văn Sang chưa héo hẳn,
nhưng các đầu ngọn đã bắt đầu nhăn tóp lại.
Hai tháng trước, lúc kênh thủy lợi vừa khô,
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ông đầu tư máy bơm cỡ lớn và nối đường
ống dài 2 km tới tận lòng hồ thủy lợi Tà Mon,
để vớt vát lượng nước còn lại. Chỉ nửa tháng
cầm cự, hồ thủy lợi cũng cạn sạch, không
còn gì để bòn vét.
Cũng như nhiều nông dân trong vùng,
ông Sang chuyển qua thuê xe múc đào ao.
Tốn gần 40 triệu đồng, nhưng cũng không
có nước như mong muốn. "Chỉ biết cầu trời
cho mưa xuống mới cứu nổi hơn nghìn trụ
thanh long, giờ tôi hết cách rồi", ông Sang
nói.
Ông Nguyễn Lộc, Chủ tịch UBND xã Tân
Lập cho biết, xã có 1.475 ha thanh long, thì
có đến 700 ha đang thiếu nước tưới trầm
trọng. Hàng năm, xã nhờ hồ thủy lợi Tà Mon
và nước sông Phan tưới vào mùa khô.
Nhưng nay cả hai nơi này đã cạn
nước. "Người dân trong xã thu nhập chủ yếu
nhờ thanh long, tình trạng này kéo dài, đời
sống bà con sẽ gặp nhiều khó khăn", ông
Lộc cho biết.

Xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam có đến 700 ha
thanh long bị thiếu nước, teo cành. Ảnh: Việt
Quốc.

Hiện, các xã khác ở vùng chuyên canh
thanh long huyện Hàm Thuận Nam cũng
đang đối diện với tình trạng tương tự. Hồ Ba
Bàu cấp nước tưới cho khu vực hạ lưu ở các
xã Hàm Thạnh, Hàm Kiệm, Mương Mán,
Hàm Mỹ đang nằm ở mực nước chết. Hơn
3.400 ha thanh long trong vùng bị ảnh
hưởng nghiêm trọng.
"Nằm ở cuối kênh, cả tháng nay nước
thủy lợi không về tới, giếng khoan cũng hụt
nguồn", ông Nguyễn Văn Mười, thôn Đằng
Thành, xã Mương Mán nói và cho biết gia
đình đứng trước nguy cơ thiệt hại hàng trăm
triệu đồng đầu tư nếu vườn bị chết héo trong
những ngày tới.

__
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Không những Hàm Thuận Nam, mà tại
các huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Bắc
Bình, hàng nghìn hecta thanh long và cây
trồng lâu năm cũng đang bị thiếu nước,
nhiều vườn đang ở kỳ cho thu hoạch bị mất
trắng. Theo nhận định của ngành nông
nghiệp địa phương, nếu trong tháng 5 tới,
trên địa bàn vẫn không có mưa, mức độ thiệt
hại sẽ nặng nề hơn.

Lòng hồ thủy lợi Tà Mon, huyện Hàm Thuận Nam
cạn khô, nứt nẻ. Ảnh: Việt Quốc.

Từ đầu năm đến nay, dòng chảy trên các
sông suối tự nhiên đều đã cạn kiệt. Nguồn
nước ngầm cũng suy giảm khiến cho các
giếng khoan và giếng đào trong dân đều cạn
nước. Tổng lượng nước tích trữ trong các
hệ thống thủy lợi trên toàn tỉnh hiện chỉ còn
27,45 triệu m3, gần 11% dung tích thiết kế.
Trong đó, nhiều hồ đã xuống dưới mực
nước chết.
"Hiện, lượng nước còn tích lại, chúng tôi
ưu tiên cung cấp nguồn cho các nhà máy
phục vụ nước sinh hoạt", ông Nguyễn Hữu
Phước, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn Bình Thuận cho biết.
Ngành nông nghiệp Bình Thuận khuyến
cáo nông dân trong tỉnh sử dụng hiệu quả
nguồn nước ngầm hiện có bằng việc áp
dụng phương pháp tiên tiến tưới tiết kiệm, ủ
rơm trong gốc thanh long để duy trì độ ẩm
cho cây. "Bà con nông dân dứt khoát không
chong đèn cho thanh long ra trái vào lúc này,
bởi sẽ thiệt hại lớn về chi chí đầu tư", ông
Phước nói.
Việt Quốc //
https://www.baotuoitre.com/.- 2020
(ngày 25 tháng 4)
https://www.baotuoitre.com/thanh-longchet-heo-vi-kho-han/
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TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH VÀ CÔNG TÁC
ĐẤU TRANH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
áng 10/4, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt
Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức Tọa
đàm trực tuyến về công tác phòng
chống dịch bệnh Covid-19 và công tác đấu
tranh trên không gian mạng trước diễn biến
phức tạp của dịch bệnh.
Chương trình có sự tham gia của bác sỹ
Nguyễn Thị Thọ - Trưởng khoa Phòng,
chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận và Trung úy
Đỗ Như Biên – Cán bộ phòng An ninh Chính
trị nội bộ, Công an tỉnh Bình Thuận.

S

Buổi tọa đàm được livestream trên
Fanpage Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã diễn ra
hết sức sôi nổi và ý nghĩa. Trong chương
trình, bác sỹ Nguyễn Thị Thọ đã cập nhật
thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19
diễn ra trên địa bàn tỉnh, trong nước và trên
thế giới; hướng dẫn các bước khai báo y tế
toàn dân; cơ chế lây lan, các quan điểm và
các giải pháp phòng dịch; các kiến thức và
kỹ năng cần thiết cho sinh viên ngành y khi
tham gia công tác chữa bệnh cùng với
ngành y tế tỉnh; định hướng cho các hoạt
động của Đoàn - Hội và tuổi trẻ trong công
tác tham gia phòng chống dịch bệnh Covid19; …
Và trong tình hình hiện nay đứng trước
những luồng thông tin trái chiều về dịch

bệnh, Trung úy Đỗ Như Biên đã chia sẻ: mỗi
chúng ta cần phải có cách ứng xử thông
minh và tỉnh táo hơn, để ngăn chặn được
dịch bệnh, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp
chính quyền, các ngành có liên quan còn
phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của mỗi
người dân trong công tác này. Các bạn đoàn
viên thanh niên cần cẩn thận với những thứ
mình đọc, phải biết cách đặt câu hỏi với mọi
thông tin mà mình tiếp nhận, khi chia sẻ bất
kỳ thông tin nào trên mạng xã hội, hãy tiếp
cận thông tin chính xác, chia sẻ thông một
cách tỉnh táo là điều vô cùng cần thiết trên
mạng xã hội vào thời điểm này.
Buổi tọa đàm diễn ra trong 01 giờ với
nhiều nội dung sôi nổi thu hút gần 8.000 lượt
người xem chung và nhận được nhiều lượt
chia sẻ đã lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực
trong hệ thống đoàn thanh niên các cấp
trong tỉnh và người dân về những kiến thức,
tinh thần, trách nhiệm trong phòng chống
dịch bệnh Covid-19.
Trước tình hình đang hết sức phức tạp
hiện nay ngoài nhiều hoạt động ý nghĩa thiết
thực, cách làm mới, sáng tạo mà hệ thống
Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
đã, đang tham gia tích cực trong công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19 thì tọa đàm
trực tuyến là hoạt động ứng dụng công nghệ
thông tin qua mạng xã hội để tổ chức các
hoạt động phù hợp trong tình hình hiện nay
của Tỉnh đoàn Bình Thuận.
// http://doanthanhnien.vn.- 2020
(ngày 13 tháng 4)
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tacgiao-duc/toa-dam-truc-tuyen-ve-phongchong-dich-va-cong-tac-dau-tranh-trenkhong-gian-mang
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30 PHÚT XỬ PHẠT CHỤC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐEO KHẨU TRANG
NƠI CÔNG CỘNG

T

rong sáng 8/4, chỉ trong vòng 30 phút,
gần chục người bị lực lượng chức
năng tỉnh Bình Thuận xử phạt 200.000
đồng mỗi người vì không đeo khẩu trang nơi
công cộng.
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ về việc đeo khẩu trang tại nơi
công cộng, tại Bình Thuận, phần lớn người
dân đều có ý thức thực hiện, tuy nhiên vẫn
còn không ít trường hợp bị xử phạt vì quên
đeo khẩu trang.

phản ứng khi bị lập biên bản và cho rằng,
các chốt này không có cảnh sát giao thông
nên không đủ thẩm quyền yêu cầu dừng xe.
Ông Bùi Ngọc Lâm – Phó Chủ tịch UBND
phường Mũi Né cho biết, công tác tuyên
truyền sẽ được đẩy mạnh để người dân thực
hiện tốt hơn trong những ngày tới. Trước đó,
UBND phường cũng đã tuyên truyền bằng
nhiều hình thức, ví như là phát thanh trên loa
liên tục, tuyên truyền bằng tờ rơi, gõ cửa
từng hộ gia đình, tuyên truyền trên các trang
mạng và được bà con chia sẻ rất đông và
tán thành cao công tác kiểm tra, xử phạt
người không mang khẩu trang.
Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính
phủ, từ đầu tháng 4 đến nay, tỉnh Bình
Thuận đã triển khai quyết liệt nhiều biện
pháp để hạn chế người dân ra đường, xử lý
gần 50 trường hợp không mang khẩu trang
nơi công cộng.

Bên cạnh xử phạt, UBND phường Mũi Né cũng
phát khẩu trang và tuyên truyền cho người dân
chấp hành quy định.

Hôm nay (8/4), UBND phường Mũi Né,
thành phố Phan Thiết, Bình Thuận bắt đầu
lập chốt xử lý những trường hợp không đeo
khẩu trang nơi công cộng. Theo ghi nhận
trong sáng nay, chỉ trong vòng 30 phút, gần
chục người bị lực lượng chức năng xử phạt
200 ngàn đồng mỗi người vì không đeo khẩu
trang nơi công cộng.
Đa số người dân đều chấp hành và cam
kết không tái phạm, tuy nhiên, vài người đã
-----------------------------------------------------------

Tỉnh cũng thành lập 9 chốt kiểm soát dịch
Covid-19 liên ngành trên đường bộ, trong đó
có 2 chốt nằm trên Quốc lộ 1A và 7 chốt ở
các tuyến đường liên huyện. Tại các chốt
này, lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.000
lượt xe với 2.560 khách qua lại. Tất cả đều
được đo thân nhiệt và hướng dẫn cách
phòng, chống dịch Covid-19.
Văn Thuận // https://vov.vn/.- 2020
(ngày 8 tháng 4)
https://vov.vn/phap-luat/30-phut-xu-phatchuc-truong-hop-khong-deo-khau-trang-noicong-cong-1034488.vov

BIỂU DƯƠNG LỰC LƯỢNG PHÁ VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI
TẠI CHÙA QUẢNG ÂN

C

hiều 1-4, Công an tỉnh Bình Thuận tổ
chức sơ kết báo cáo nhanh về kết
quả điều tra vụ án giết người cướp tài
sản xảy ra tại chùa Quảng Ân, khu phố 4, thị
trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (Bình

Thuận) vào đêm 22, rạng sáng 23-3 làm hai
người chết, một người bị thương nặng.
Theo báo cáo nhanh của Ban chuyên án,
đối tượng gây án là Nguyễn Thanh Tâm,
sinh năm 1989, trú tại Khu phố 5, thị trấn Tân
Nghĩa, huyện Hàm Tân là phật tử tại chùa
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Quảng Ân. Lợi dụng sự quen biết với sư trụ
trì chùa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ
Văn Sửu, sinh năm 1961), Tâm đã nảy sinh
ý định chiếm đoạt tiền của nhà chùa để trả
nợ và thỏa mãn thú chơi bời.
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khoản của vợ. Đến trưa 23-3, Tâm chạy xe
máy vào TP Hồ Chí Minh lẩn trốn.
Với sự điều tra, truy lùng quyết liệt của
các lực lượng chức năng, đặc biệt là Ban
chuyên án, Công an tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ
kịp thời, hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ
Bộ Công an, sau 48 giờ gây án, hung thủ đã
sa lưới khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở
phường Long Thạnh Mỹ, quận 9.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận biểu dương
và thưởng nóng Ban chuyên án cùng các lực
lượng tham gia hỗ trợ điều tra phá án.

Vào khoảng 0 giờ ngày 23-3, Tâm đã lẻn
vào chùa, mang theo một khúc cây đột nhập
vào phòng của sư thầy. Phát hiện có người
vào phòng sư thầy, chị Nguyễn Thị Bảo Yến,
sinh năm 2001, trú tại khu phố 5, thị trấn Tân
Nghĩa, huyện Hàm Tân là phật tử làm công
quả tại chùa nghỉ ở phòng gần đó chạy tới,
thì Tâm dùng đoạn cây đánh tới tấp vào đầu,
vào người. Tiếp đó, Tâm lao vào dùng gập
đập nhiều phát vào đầu sư thầy Thích
Nguyên Lộc. Bà Nguyễn Thị Phượng, sinh
năm 1977 (mẹ chị Yến) ở cùng con gái từ
phòng bên cạnh chạy qua cũng bị Tâm dùng
cây đánh đến khi ngã gục xuống sàn nhà.
Hành động ra tay tàn ác của Tâm làm sư
thầy Thích Nguyên Lộc và chị Nguyễn Thị
Bảo Yến chết tại chỗ, bà Nguyễn Thị
Phượng bị thương nặng nguy kịch.
Sau khi gây án, Tâm lục tìm lấy hai chùm
chìa khóa của sư thầy Thích Nguyên Lộc,
mở tủ và lục lấy tất cả tiền trong tủ (gồm 760
triệu đồng tiền mặt và một số ngoại tệ), ba
chiếc điện thoại di động của hai mẹ con bà
Phượng, chị Yến. Sau đó, Tâm cho tất cả
tiền, điện thoại, hai chùm chìa khóa, một xâu
hạt vào túi xách của sư thầy rời khỏi chùa đi
vào khu nghĩa địa thị trấn Tân Nghĩa ở gần
đó vứt hung khí gây án, đốt chiếc túi xách
phi tang. Số tiền lấy được, Tâm dùng để trả
nợ cho 14 người; còn lại Tâm giấu 260 triệu
trên trần nhà và 140 triệu chuyển vào tài

Cán bộ điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận khám
nghiệm hiện trường vụ án giết người cướp tài sản
tại chùa Quảng Ân ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện
Hàm Tân (Bình Thuận).

Ban chuyên án cũng báo cáo chi tiết về
việc tại sao hai mẹ con bà Phượng, cô Yến
lại nghỉ tại chùa vào đêm xảy ra vụ án. Trước
đó, sư thầy Thích Nguyên Tịnh, người cùng
tu tại chùa Quảng Ân với sư thầy Thích
Nguyên Lộc phải đi TP Hồ Chí Minh nên có
nhờ mẹ con bà Phượng, cô Yến đến chùa
ngủ lại để giúp đỡ, lo liệu sức khỏe cho sư
thầy Thích Nguyên Lộc do thầy bị bệnh tim.
Trước thành tích xuất sắc, điều tra phá vụ
án nhanh, tạo niềm tin trong nhân dân và dư
luận, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã
biểu dương và thưởng nóng cho các lực
lượng tham gia chuyên án của tỉnh cùng các
đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã tham gia hỗ
trợ phá án. Đồng thời Giám đốc Công an tỉnh
chỉ đạo Ban chuyên án tiếp tục khẩn trương
củng cố tài liệu, chứng cứ để sớm kết thúc
điều tra vụ án chuyển viện kiểm sát truy tố
đối tượng ra trước pháp luật.
Đình Châu // https://nhandan.com.vn.2020 (ngày 2 tháng 4)
https://nhandan.com.vn/phapluat/thoisu/item/43888202-bieu-duong-luc-luongpha-vu-an-giet-nguoi-tai-chua-quangan.html
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BÌNH THUẬN DỠ BỎ CÁCH LY Ở 2 TUYẾN ĐƯỜNG
TRUNG TÂM TP PHAN THIẾT
ào lúc 00 giờ ngày 3-4, lực lượng
Công an tỉnh Bình Thuận đã dỡ bỏ
các chốt kiểm soát cách ly hai tuyến
đường thuộc phường Đức Thắng, thành phố
Phan Thiết (Bình Thuận) theo chỉ đạo của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Sau 21
ngày, khu vực cách ly không phát sinh ca
bệnh Covid-19 mới.

V

Đúng 00 giờ ngày 3-4, UBND TP Phan
Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã phát lệnh dỡ bỏ
cách ly 2 tuyến đường Ngỗ Sĩ Liên và Hoàng
Văn Thụ. Sau 21 ngày cách ly để phóng dịch
Covid-19, người dân nơi đây đã có thể đi lại
bình thường.
Sau khi có lệnh dỡ bỏ cách ly, hàng chục
cán bộ, chiến sĩ công an TP Phan Thiết đã
tập trung tháo dỡ rào chắn.

Ngành chức năng dỡ bỏ rào chắn, dỡ bỏ lệnh
cách ly 2 tuyến đường ở TP Phan Thiết

Tuy nhiên, do thời điểm đêm khuya, cùng
với việc đang thực hiện nghiêm Chỉ thị 16
của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
Covid-19 nên người dân chỉ ở trong nhà,
nhiều người còn không hay biết lực lượng
chức năng đang tháo rào chắn khu cách ly.

Công việc được thực hiện nhanh chóng

Khu cách ly nói trên có 21 hộ với 73 nhân
khẩu sinh sống.
Từ 00 giờ ngày 13-3, sau khi khu vực này
xuất hiện 3 người trong hai gia đình mắc
Covid-19, toàn bộ 2 tuyến đường này bị
phong tỏa, cách ly để hạn chế nguồn lây lan
của dịch bệnh.

Sau khi ngành chức năng hoàn tất công việc, chỉ
có một hai người dân thức dậy để ra đường

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh
Bình Thuận, trước khi dỡ bỏ cách ly, đơn vị
đã lấy mẫu xét nghiệm lần cuối của những
người sống ở đây, tất cả đều có kết quả âm
tính.
Nguyễn Tiến //
https://www.sggp.org.vn. – 2020
(ngày 3 tháng 4)
https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-dobo-cach-ly-o-2-tuyen-duong-trung-tam-tpphan-thiet-654921.html
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BÌNH THUẬN HOÀN THÀNH LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GIÁM SÁT
HÀNH TRÌNH TÀU CÁ TRƯỚC NGÀY 15-6
gày 20-4, Đại tá Đinh Văn Sáu,
Chính ủy BĐBP Bình Thuận cho
biết, đến ngày 16-4-2020, tỉnh Bình
Thuận có 1.103/1.949 tàu cá đã thực hiện
lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS (đạt
56,7%). Trong đó, huyện đảo Phú Quý là địa
phương thực hiện lắp đặt VMS đạt tỷ lệ cao
nhất với 455/476 tàu, đạt 95,6%. Tiếp đến là
thị xã La Gi với 385/714 tàu, đạt 53,9%;
thành phố Phan Thiết có 145/462 tàu, đạt
31,4%; huyện Tuy Phong có 62/265 tàu, đạt
23,4%...

N

BĐBP Bình Thuận đến từng nhà vận động chủ tàu
chấp hành nghiêm việc lắp đặt thiết bị giám sát
hành trình. Ảnh: Yến Ngọc

Mới đây, ngày 14-4, tại cuộc họp trực
tuyến về kết quả chỉ đạo thực hiện công tác
phòng, chống khai thác hải sản bất hợp
pháp, không báo cáo và không theo quy định
(IUU), ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận chỉ
đạo, đến ngày 15-6, toàn tỉnh phải hoàn
thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
tàu cá. Theo đó, tất cả những tàu cá hành
nghề giã cào bay buộc phải lắp đặt thiết bị
giám sát không kể chiều dài, công suất.
Ông Huỳnh Thanh Cảnh nhấn mạnh: Lực
lượng Biên phòng, Kiểm ngư cần phối hợp
tốt hơn nữa với cơ quan chức năng và địa
phương xử lý nghiêm những trường hợp
không chịu lắp đặt thiết bị hoặc đã lắp nhưng
không vận hành thiết bị khi hoạt động trên
biển.
Yến Ngọc //
http://www.bienphong.com.vn.- 2020
(ngày 20 tháng 4)
http://www.bienphong.com.vn/binhthuan-hoan-thanh-lap-dat-thiet-bi-giam-sathanh-trinh-tau-ca-truoc-ngay-15-6/

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

BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP
PHÒNG, CHỐNG DỊCH

B

ình Thuận từng là một trong những
"điểm nóng” về dịch Covid-19. Tuy
nhiên, gần một tháng nay Bình
Thuận không ghi nhận thêm ca nhiễm mới.
Ngành y tế tỉnh cũng đã chữa khỏi 9/9 bệnh
nhân nhiễm Covid-19. Đây là kết quả của
những nỗ lực trong triển khai đồng bộ, quyết
liệt các biện pháp phòng, chống dịch (PCD),
thực hiện phương châm “ngăn chặn, phát

hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị
hiệu quả”.
Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm Covid19 đầu tiên, tỉnh Bình Thuận đã khoanh
vùng, cách ly giám sát, điều tra dịch tễ tất cả
trường hợp có tiếp xúc gần. 32 cơ sở cách
ly tập trung với quy mô hơn 3.700 giường
cũng nhanh chóng được thành lập. Các đội
phản ứng nhanh của ngành y tế tổ chức
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khoanh vùng, phun hóa chất khử trùng, xử
lý môi trường tại nhà các bệnh nhân, các
trường hợp tiếp xúc gần, các khu công cộng;
phun hóa chất khử khuẩn diện rộng toàn bộ
TP Phan Thiết. Cán bộ, chiến sĩ bộ CHQS
tỉnh luôn có mặt kịp thời tại các "điểm nóng”
để phối hợp giữ gìn an ninh, kiểm soát, tổ
chức cách ly, tuyên truyền PCD. Tỉnh cũng
khoanh vùng, xác định 356 trường hợp
thuộc diện F1 và 1.684 trường hợp F2. Tất
cả trường hợp F1 đều được cách ly, lấy mẫu
xét nghiệm và qua các lần xét nghiệm theo
quy định của ngành y tế đều cho kết quả âm
tính, không có lây nhiễm thứ cấp. Để đáp
ứng yêu cầu xét nghiệm tại chỗ nhanh, tỉnh
đã đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế, triển
khai một phòng xét nghiệm đặt tại bệnh viện
đa khoa tỉnh, xét nghiệm bằng kỹ thuật sinh
học phân tử Real-time RT-PCR với quy mô
100 mẫu/ngày.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 812 (Bộ CHQS tỉnh
Bình Thuận) chuẩn bị bữa ăn cho người dân tại
khu cách ly.

Là một trong những địa phương có nhiều
khách du lịch quốc tế đến tham quan, nghỉ
dưỡng, sau khi có các trường hợp nhiễm
virus SARS-CoV-2, UBND tỉnh Bình Thuận
đã quyết định tạm dừng đón khách du lịch
quốc tế. Tỉnh cũng thiết lập ngay 8 chốt kiểm
soát dịch bệnh tại những tuyến đường chính
từ các địa phương khác vào tỉnh Bình Thuận
và các tuyến đường vào khu du lịch, khóa
chặt các khu du lịch, không để du khách đi
lại. Tất cả lái xe, du khách lưu thông qua lại
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đều đo thân nhiệt, khai báo y tế, hướng dẫn,
tuyên truyền PCD. Từ ngày 14-3, lãnh đạo
tỉnh Bình Thuận cũng chỉ đạo tạm dừng tất
cả hoạt động dịch vụ: Karaoke, quán bar,
internet… Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, địa
phương đã triển khai đóng cửa tất cả quán
ăn, cà phê, vui chơi giải trí, các bãi biển. Lực
lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm
soát, xử lý nghiêm những người không đeo
khẩu trang, tụ tập đông người nơi công
cộng; rà soát, giám sát, theo dõi chặt chẽ
sức khỏe khách du lịch, du học sinh, lao
động nước ngoài tại các khu công nghiệp.
Các cơ sở y tế phối hợp với các lực lượng
điều tra nhanh, kịp thời quản lý, khoanh
vùng, cách ly.
Bác sĩ Dương Thị Lợi, Trưởng khoa
Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình
Thuận, chia sẻ: “Chúng tôi xác định đây là
cuộc chiến đấu cam go, ác liệt. Đội ngũ y sĩ,
bác sĩ luôn nêu cao y đức, gác việc riêng,
động viên tinh thần lẫn nhau, xây dựng tâm
lý, niềm tin vững vàng. Trong thời gian làm
nhiệm vụ, nhiều bác sĩ, điều dưỡng viên phải
gửi con nhỏ cho người thân để vào bệnh
viện ăn nghỉ tại chỗ, ngày đêm thay nhau túc
trực, điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Trong
thời gian chiến đấu với dịch bệnh, mẹ điều
dưỡng Nguyễn Thị Liên đã qua đời, nhưng
chị vẫn nuốt nước mắt ở lại bệnh viện chăm
sóc các bệnh nhân Covid-19...
Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến
phức tạp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt,
thực hiện tốt các chỉ thị của Đảng, Nhà nước
về PCD. Địa phương tiếp tục phát huy vai trò
các tổ chức, huy động cả hệ thống chính trị
vào cuộc, thực hiện tốt phương châm “4 tại
chỗ”. Ngành y tế phối hợp với các lực lượng
tập trung nâng cao khả năng điều tra, phát
hiện ca bệnh, nguồn bệnh, năng lực xét
nghiệm, điều trị, tham mưu thực hiện tốt
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phương châm "4 tại chỗ" để dập dịch, đồng
thời cập nhật, nghiên cứu phác đồ điều trị
mới, hiệu quả nhất. Cấp ủy, chính quyền các
cấp cũng tích cực tuyên truyền giáo dục,
nâng cao ý thức người dân, không chủ quan,
lơ là, tích cực phòng ngừa dịch xảy ra trên
diện rộng.
----------------------------------------------------------
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Duy Hiển - Duy Thỉnh //
https://www.qdnd.vn.- 2020
(ngày 14 tháng 4)
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chongdich-viem-phoi-do-virus-ncov/binh-thuantrien-khai-quyet-liet-cac-bien-phap-phongchong-dich-615192

CẢ HỆ THỐNG VÀO CUỘC CHỐNG ĐÁNH BẮT BẤT HỢP PHÁP
ỉnh Bình Thuận xác định chống khai
thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, cấp
thiết trước mắt, cũng vừa là nhiệm vụ
thường xuyên, lâu dài gắn với thi hành Luật
Thủy sản.

T

Từ tháng 7/2019 đến nay, tàu cá Bình Thuận
không còn vi phạm vùng biển nước ngoài. Ảnh:
VC.

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Chiến,
Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận với
Báo NNVN và cho biết, hơn 2 năm qua, từ
ngày Ủy ban Châu Âu (EC) áp dụng biện
pháp cảnh báo “thẻ vàng” đối với hàng thủy
sản xuất khẩu của Việt Nam, Bình Thuận đã
đồng hành cùng cả nước thực hiện các biện
pháp quyết liệt chống khai thác hải sản bất
hợp pháp, không báo cáo và không theo quy
định (IUU).
Tỉnh nỗ lực khắc phục các khuyến nghị
của Ủy ban Châu Âu với sự vào cuộc của cả
hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, gắn
trách nhiệm của người đứng đầu các sở
ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể,
trước hết là tại các địa phương vùng biển.
Từ đó, nhận thức về pháp luật chống khai
thác IUU của một bộ phận ngư dân được
nâng lên, tạo sự chuyển biển về ý thức chấp
hành pháp luật trong thực tế. Số tàu cá và

ngư dân của tỉnh vi phạm vùng biển nước
ngoài giảm rõ rệt và bước đầu được ngăn
chặn.
Đặc biệt, từ tháng 7/2019 cho đến nay,
tàu cá Bình Thuận không còn vi phạm vùng
biển nước ngoài. Tình trạng thuyền nghề giã
cào bay khai thác sai tuyến có chiều hướng
giảm, không để gây bức xúc trong ngư dân
làm nghề ven bờ như các năm trước.
Cũng theo ông Chiến, đối với việc quản
lý, giám sát hoạt động tàu cá trên biển, tính
đến cuối tháng 3/2020, toàn tỉnh có gần
1.000 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành
trình.
Trong đó, đã hoàn thành lắp đặt 34/34 tàu
cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên, còn
lại gần 950 tàu cá 15m đến dưới 24m đang
được các lực lượng chức năng của tỉnh triển
khai quyết liệt các biện pháp để chủ tàu thực
hiện việc lắp đặt.

Các chủ tàu Bình Thuận lắp đặt thiết bị giám sát
hành trình. Ảnh: VC.

“Những tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám
sát hành trình theo quy định, chúng tôi lập
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danh sách gửi đến UBND huyện, thị xã,
thành phố vùng biển và UBND cấp xã, nơi
có tàu chưa lắp đặt, để thông báo thời hạn
cho từng chủ tàu, phối hợp các lực lượng
chức năng (biên phòng, thanh tra thủy sản)
kiểm tra, kiểm soát, yêu cầu lắp đặt thiết bị.
Lực lượng kiểm ngư, biên phòng triển
khai đồng loạt công tác kiểm tra, kiểm soát
tại các cửa biển, khu vực neo đậu, để kiểm
soát tàu cá theo danh sách được cung cấp,
yêu cầu chủ tàu/thuyền trưởng thực hiện lắp
đặt.

Tính đến hết tháng 3/2020, toàn tỉnh Bình Thuận
có gần 1.000 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát
hành trình. Ảnh: VC.

Riêng đối với nhóm tàu cá đã quá hạn,
phải cảnh cáo nghiêm khắc, kiên quyết
không cho xuất bến đi biển và yêu cầu thực
hiện ngay việc lắp đặt. Các trường hợp tàu
cá đang đi biển, hoặc di chuyển ngư trường
neo đậu, xuất bến tại các tỉnh khác, yêu cầu
chủ tàu hoặc người nhà thông báo ngay cho
thuyền trưởng phải thực hiện lắp đặt thiết bị
giám sát hành trình.
Nếu quá thời hạn mà chưa thực hiện lắp
đặt thì các lực lượng chức năng lập hồ sơ
xử lý theo quy định tại Nghị định số
42/2019/NĐ-CP hoặc chuyển thông tin đến
cơ quan chức năng tỉnh bạn lập hồ sơ xử lý”,
ông Chiến nói tỉnh sẽ xử lý nghiêm đối với
tàu cá không lắp đặt thiết bị giám sát hành
trình.
Về thực hiện truy xuất nguồn gốc hải sản
thông qua hai đợt kiểm tra của Đoàn Công

__
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tác Trung ương về chống khai thác IUU
trong năm 2019, tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo
Ban Quản lý các cảng cá, Văn phòng Đại
diện kiểm soát nghề cá tại cảng cá nghiêm
túc khắc phục các hạn chế, thiếu sót, sai lỗi
trong hoạt động kiểm soát tàu cá, giám sát
sản lượng hải sản qua cảng và xác nhận
nguồn gốc hải sản từ khai thác.
Cụ thể, các Văn phòng Đại diện kiểm soát
nghề cá tại các cảng cá tổ chức trực nghiêm
túc, đảm bảo thành phần 3 lực lượng (Thanh
tra Thủy sản, Biên phòng, Ban Quản lý cảng
cá) theo Quyết định thành lập.
Cũng như thực hiện nghiêm túc việc kiểm
tra, kiểm soát nhóm tàu cá theo đúng quy
định tại Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT,
nhất là tàu cá chiều dài từ 24m trở lên và
nhóm tàu khai thác xa bờ, tàu làm nghề lưới
kéo.
Các Ban quản lý cảng cá được chỉ định
phải trang bị phương tiện cần thiết để giám
sát sản lượng qua cảng; tổ chức in ấn mẫu
nhật ký, báo cáo khai thác cấp cho tàu cá khi
cập cảng, rời cảng; thực hiện nghiêm túc
quy trình xác nhận nguồn gốc thủy sản từ
khai thác theo quy định tại Thông tư số
21/2018/TT-BNNPTNT.
Bên cạnh đó, việc xử lý các hành vi khai
thác IUU được tỉnh Bình Thuận thực hiện
nghiêm túc. Như năm 2019, tỉnh đã xử lý 413
trường hợp vi phạm khai thác IUU, phạt tiền
3,24 tỉ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép
khai thác thủy sản 31 trường hợp và 6 chứng
chỉ thuyền trưởng.
Ông Chiến đề xuất để thực hiện khuyến
nghị của EC và đưa Luật Thủy sản 2017 vào
thực tiễn, Trung ương cần ban hành cơ chế,
chính sách hỗ trợ ngư dân thực hiện giảm
số lượng tàu cá, giảm và chuyển đổi các
nghề xâm hại môi trường và nguồn lợi thủy
sản (nhất là nghề lưới kéo). Cũng như hỗ trợ
các địa phương sắp xếp, cơ cấu lại hoạt
động khai thác, hỗ trợ công tác bảo vệ, bảo
tồn, tái tạo, duy trì bền vững nguồn lợi thủy
sản.
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Bên cạnh đó, hiện tỉnh có trên 7.000 tàu
cá các loại và khoảng 2.000 tàu cá từ các
tỉnh bạn thường xuyên hoạt động.
Tuy nhiên nhiều khu vực trọng điểm nghề
cá như Mũi Né, Chí Công, Ba Đăng đã được
quy hoạch xây dựng khu tránh bão, bến cá
từ nhiều năm trước nhưng chưa có kinh phí
đầu tư.

__
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Do đó tỉnh rất mong nhận được sự quan
tâm, hỗ trợ của Trung ương trong kế hoạch
đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 tới đây.
Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2020
(ngày 13 tháng 4)
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-ca-hethong-vao-cuoc-chong-danh-bat-bat-hopphap-d262157.html

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

TIẾP TỤC DỪNG QUÁN BIA, CHO PHÉP XE CHỞ KHÁCH CHẠY

Q

uán bia, karaoke, massage tiếp tục
dừng hoạt động. Xe chở khách,
khách sạn được phép hoạt động
nhưng khuyến khích hạn chế.
Chiều 23-4, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ
tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản
hỏa tốc gởi các cơ quan, địa phương trong
tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Kiểm tra đo thân nhiệt người nước ngoài tại Mũi
Né

Theo đó, tỉnh Bình Thuận tiếp tục tạm
dừng tổ chức các nghi lễ tôn giáo, tín
ngưỡng đông người (không quá 20 người);
các hoạt động, dịch vụ như vũ trường, quán
bar, quán bia (quán nhậu), karaoke,
massage; các tụ điểm vui chơi, giải trí, các
rạp chiếu phim, game online, Internet, hớt
tóc máy lạnh.
Cạnh đó, các khu, điểm tham quan du
lịch; di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng
cảnh; nơi tập thể dục - thể thao có đông

người, câu lạc bộ bi-da; chợ đêm; cơ sở
thẩm mỹ, làm đẹp, cửa hàng thời trang cũng
tiếp tục tạm dừng hoạt động cho đến khi có
chỉ đạo mới của UBND tỉnh.
Các nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình
giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch
vụ; cơ sở kinh doanh hàng hóa (ngoài cơ sở
kinh doanh tại chợ đêm); cơ sở giáo dục,
ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh
dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động
ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (công
chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch
bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn
thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập
khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang
lễ,... được hoạt động trở lại.
UBND tỉnh đề nghị các địa phương, ban
ngành tiếp tục kiên định thực hiện các
nguyên tắc phòng, chống dịch. Người đứng
đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh
nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức làm việc
cho cơ quan đơn vị mình sao cho phù hợp,
không để đình trệ công việc, nhất là các
công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy
định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ
người dân và doanh nghiệp.
Cạnh đó, cần tuân thủ các quy định về
phòng, chống dịch và đảm bảo an toàn cho
nhân viên khi làm việc. Tiếp tục duy trì các
đội phản ứng nhanh để sẵn sàng phục vụ
24/24. Tăng cường năng lực và tập trung xét
nghiệm tại các ổ dịch, nhóm người hoặc địa
bàn có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện, cách
ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ba ổ dịch.
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Tiếp tục tổ chức tốt việc thực hiện cách ly,
cải thiện điều kiện sinh hoạt, hạn chế lây
nhiễm tại các cơ sở cách ly tập trung. Bảo
đảm hoạt động khám chữa bệnh cho nhân
dân, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm
trong bệnh viện, cơ sở y tế.
Các phương tiện vận chuyển hàng hóa,
nguyên vật liệu; xe ngoại giao, công vụ, xe
đưa đón công nhân, chuyên gia hoạt động
bình thường. Hạn chế hoạt động của các
phương tiện vận tải khách. Tăng cường
kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức,
cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi
phạm các quy định về phòng, chống dịch, kể
cả xử phạt căn cứ hình ảnh lưu trữ, xử lý
hình sự.
Khuyến khích hạn chế hoạt động vận
chuyển hành khách công cộng, liên tỉnh.
Khuyến khích không mở cửa các cửa hàng
phục vụ các mặt hàng không thiết yếu. Các
hình thức kinh doanh, lao động tự do được
làm việc nhưng phải đảm bảo các biện pháp
phòng lây nhiễm. Các chốt kiểm soát y tế
tiếp tục hoạt động cho đến khi có chỉ đạo
mới.

Kiểm tra tàu khách Phan Thiết - Phú Quý

Các cơ sở lưu trú du lịch có nhu cầu duy
trì hoạt động hoặc tiếp tục hoạt động dịch vụ
lưu trú phải thông báo với UBND nơi doanh
nghiệp hoạt động. Cho phép một phòng
không quá hai người và thực hiện đầy đủ
các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

__
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Về hoạt động giao thông vận tải: Xe vận
chuyển khách tuyến cố định liên tỉnh giảm
50% số chuyến theo biểu đồ chạy xe. Xe vận
chuyển khách tuyến cố định nội tỉnh giảm
50% số chuyến theo biểu đồ chạy xe. Xe
hợp đồng, xe chở khách du lịch, xe buýt và
xe taxi hoạt động tối đa 50% số xe của từng
đơn vị, doanh nghiệp. Các loại xe nói trên
chở tối đa không quá 50% sức chứa và
không quá 20 người đối với xe có từ 40 ghế
trở lên.
Tất cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và
hành khách đi xe phải đeo khẩu trang. Bố trí
hành khách ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế,
đảm bảo khoảng cách an toàn và bắt buộc
phải khai báo y tế theo quy định. Không vận
chuyển hành khách không chấp hành quy
định.
Đối với tuyến đường thủy Phan Thiết Phú Quý: Tàu khách hoạt động một ngày
một chuyến ra, một chuyến vào; mỗi chuyến
chở tối đa không quá 50% số khách theo tải
trọng cho phép chở của tàu; không nhận vận
chuyển khách đến từ những địa phương có
nguy cơ và nguy cơ cao. Chủ phương tiện
và hành khách đi tàu phải thực hiện đầy đủ
các biện pháp phòng, chống dịch theo
khuyến cáo của Bộ Y tế. Các tàu vận chuyển
hàng hóa (kể cả tàu được cấp giấy chứng
nhận đăng ký là tàu khách + hàng nhưng chỉ
chở hàng, không chở khách) hoạt động bình
thường.
UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT tham mưu
việc tổ chức cho học sinh các cấp đi học trở
lại để đảm bảo theo khung kế hoạch thời
gian năm học.
Phương Nam // https://plo.vn.- 2020
(ngày 23 tháng 4)
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-tiep-tucdung-quan-bia-cho-phep-xe-cho-khachchay-907982.html
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: BÌNH THUẬN XÂY DỰNG 3 PHƯƠNG ÁN
ỨNG PHÓ HẠN
hằm chủ động đối phó với diễn biến
bất lợi của thời tiết, hạn chế thấp nhất
thiệt hại do nắng hạn gây ra và đảm
bảo sản lượng lương thực năm 2020, ngành
nông nghiệp Bình Thuận đã triển khai các
giải pháp để sản xuất hiệu quả vụ Hè Thu
năm nay.

N

vực đồng bằng sông La Ngà, các khu vực
còn lại tạm dừng sản xuất, tiến hành khâu
làm đất, cày ải chờ mưa.
Theo kế hoạch sản xuất, khung thời vụ
gieo trồng vụ Hè Thu năm nay sẽ bắt đầu từ
5/4 và kết thúc vào 30/6. Khi xuống giống
lúa, các địa phương cần tìm hiểu thông tin
tình hình thời tiết, nguồn nước để xây dựng
kế hoạch sản xuất, bố trí thời vụ phù hợp với
tình hình của từng vùng, từng địa bàn.
Riêng huyện Đức Linh và Tánh Linh, một
số vùng bố trí sản xuất vụ Hè Thu sớm để
né lũ thì các địa phương cần tính toán cân
đối nguồn nước, thời vụ xuống giống phải
tập trung, né rầy.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với những
vùng khô hạn, từ đó mang lại hiệu quả cao trong
sản xuất ở tỉnh Bình Thuận. Ảnh :Phạm Hồng
Nhung – TTXVN

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tỉnh Bình Thuận đã xây dựng 3
phương án cụ thể để ứng phó. Phương án
thứ nhất là nếu có mưa, đảm bảo nguồn
nước tưới, Bình Thuận sẽ gieo trồng 52.000
ha cây lương thực, phấn đấu đạt sản lượng
khoảng 317.000 tấn.
Phương thứ 2 được giả định là nếu mưa
xuất hiện trong cuối tháng 6, toàn tỉnh sẽ cắt
giảm một số diện tích sản xuất lúa ở huyện
Hàm Thuận Nam, còn các huyện khác vẫn
cho sản xuất vụ Hè Thu muộn.
Phương án 3 là nếu mưa đến trễ sau
30/6, trên cơ sở tính toán, cân đối nguồn
nước và lượng nước tích hiện nay của hồ
thủy điện Đại Ninh và Hàm Thuận – Đa Mi,
Bình Thuận sẽ ưu tiên nguồn nước cho sinh
hoạt của nhân dân, nước uống cho đàn gia
súc, chỉ bố trí sản xuất ở một số vùng ở khu

Đối với các vùng chưa chủ động hoàn
toàn nguồn nước tưới, các địa phương tùy
tình hình nguồn nước tại chỗ và diễn biến
của thời tiết bố trí lịch thời vụ cụ thể cho từng
vùng phù hợp với địa phương mình, đến
30/6 là chấm dứt thời vụ gieo trồng vụ Hè
Thu.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Bình Thuận khuyến cáo nông dân nên
sử dụng giống lúa xác nhận để gieo trồng
nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.
Lượng giống lúa gieo phải đảm bảo mật độ
khuyến cáo là từ 120 - 150 kg/ha, không gieo
dày trên 150 kg/ha để dễ quản lý sâu bệnh
hại…
Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp khuyến
khích người dân đẩy mạnh việc ứng dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật, các quy trình công
nghệ sản xuất tiên tiến vào sản xuất nhằm
nâng cao năng suất, chất lượng như: tăng
cường thực hiện các giải pháp sử dụng
nước tiết kiệm, tưới tiên tiến cho cây lúa,
nhân rộng các mô hình sản xuất lúa theo mô
hình cánh đồng lớn tiến tới xây dựng vùng
nguyên liệu ổn định, gắn sản xuất với tiêu
thụ, nâng cao giá trị của sản phẩm…
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Được biết, vụ Đông Xuân 2019-2020,
Bình Thuận gieo trồng được 30.900 ha;
trong đó, cây lương thực khoảng 23.800 ha.
Ước sản lượng lương thực vụ Đông Xuân
2019- 2020 đạt 173.000 tấn (đạt 101% kế
hoạch). Do ảnh hưởng của hạn hán, toàn
tỉnh đã cắt giảm hơn 13.000 ha diện tích
không có nước tưới. Để sử dụng nguồn
nước tiết kiệm trong sản xuất vụ Đông Xuân,
các địa phương đã chuyển đổi 4.820 ha đất
----------------------------------------------------------
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lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác
như: bắp, đậu các loại, dưa hấu...
Hồng Hiếu //
https://dantocmiennui.vn/.- 2020
(ngày 7 tháng 4)
https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/bien-doikhi-hau-binh-thuan-xay-dung-3-phuong-anung-pho-han/286647.html

BÌNH THUẬN KIÊN QUYẾT CHUYỂN ĐỔI

B

ình Thuận là một trong những vùng
khô hạn nhất nước. Tuy nhiên phần
lớn diện tích nông dân đều sản xuất 3
vụ lúa/năm, đã gây ra nhiều bất cập.

nước thường xuyên xảy ra. Cuối mùa mưa
các hồ chứa thường không tích đủ nước
theo thiết kế, hàng năm phải cắt giảm diện
tích. Vì vậy công tác cân đối, điều tiết nước
tại các hồ chứa gặp nhiều khó khăn.
Ghi nhận tại cánh đồng lúa với diện tích
80 ha thuộc HTX nông nghiệp Hòa Thành,
thị trấn Phú Long (huyện Hàm Thuận).

Nông dân Bình Thuận vẫn thói quen sản xuất lúa
3 vụ lúa/năm. Ảnh: Lê Khánh.

Bất cập
Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, toàn tỉnh
có trên 50.000 ha đất canh tác lúa, với trên
110.000ha gieo trồng (đông xuân, hè thu và
vụ mùa), sản lượng bình quân khoảng 650 –
700 ngàn tấn/năm.
Diện tích lúa trên địa bàn tỉnh tập trung
chủ yếu tại 4 huyện Đức Linh, Tánh Linh,
Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình. Tuy nhiên
phần lớn diện tích lúa hiện nay nông dân đều
sản xuất 3 vụ/năm, do đó đã gây ra một số
bất cập trong sản xuất.
Theo Cty TNHH MTV KTCTTL Bình
Thuận, gần 70% tổng diện tích lúa trên địa
bàn trồng 3 vụ. Trong khi đó đa số nông dân
áp dụng phương pháp tưới truyền thống là
tưới ngập. Lượng nước tưới cho 1 ha lúa
cao khoảng 2,5 lần so với cây trồng cạn
khác.
Những năm gần đây tình hình hạn hán
trên địa bàn ngày càng nghiêm trọng, thiếu

Đặc điểm cánh đồng lúa này nằm cuối
kênh tưới cấp 1 của hệ thống thủy lợi (cuối
điền), nên mùa nắng là khô hạn trước, còn
mùa mưa lại hay ngập úng, nhưng bà con
nông dân vẫn sản xuất 3 vụ lúa/năm.
Ông Đỗ Văn Mao, giám đốc HTX nông
nghiệp Hòa Thành cho biết, thật ra làm lúa
chẳng có lời lãi gì vì các phí đầu tư mỗi năm
đều tăng cao.
Ở vụ ĐX bà con làm lúa cho năng suất
trung bình từ 60 - 65 tạ/ha, còn vụ hè thu từ
50 - 60 tạ/ha và vụ mùa 45-50 tạ/ha. Tập
quán của bà con sống chết gì cũng lúa, làm
quanh năm.

Bình Thuận có trên 50.000 ha đất canh tác lúa, với
sản lượng bình quân khoảng 650 – 700 ngàn
tấn/năm. Ảnh: Lê Khánh.
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Giải pháp
Theo Cty TNHH MTV KTCTTL Bình
Thuận, trước tình hình hạn hán như hiện
nay, trong khi trên địa bàn tỉnh chưa đầu tư
thêm công trình tích trữ nguồn nước thì giải
phát tốt nhất là giảm lượng nước tưới cho 1
đơn vị diện tích cây trồng.
Vì vậy cần hướng dẫn nông dân áp dụng
công nghệ tưới tiết kiệm hoặc chuyển đổi 1
vụ lúa sang cây trồng cạn, giảm được lượng
nước sử dụng để tăng diện tích gieo trồng.
Trong vụ đông xuân nếu chuyển được 1
ha lúa nước sang cây trồng cạn thì diện tích
sản xuất tăng lên 2,5 lần. Để thực hiện được
việc này cần sự vào cuộc của chính quyền
địa phương và sự hợp tác của người dân.

__
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dài, tạo điều kiện thuận lợi cho các sâu bệnh
phát sinh. Bố trí xuống giống từng vùng,
từng cánh đồng phải thực hiện phương
châm “đồng loạt, tập trung”. Khuyến cáo
nông dân áp dụng biện pháp cày ải phơi đất,
làm đất kỹ nhằm tiêu diệt mầm mống sâu
bệnh còn tồn lưu. Với giống, yêu cầu dùng
giống cấp xác nhận trở lên.
Đối với những vùng sản xuất lúa bấp
bênh, không chủ động nước, ngành nông
nghiệp khuyến khích người dân chuyển đổi
sang các cây trồng cạn khác có hiệu quả
kinh tế cao hơn, gắn với thị trường tiêu thụ.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác xây dựng
các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng
trên đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang mô
hình 2 lúa + 1 màu.
Đến nay, công tác chuyển đổi cơ cấu cây
trồng trên đất lúa từ lúa 3 vụ sang 2 lúa + 1
màu/bắp đạt kết quả khá cao.

Những năm gần đây do ảnh hưởng hạn hán các
hồ chứa ở Bình Thuận tích nước thấp. Ảnh: Lê
Khánh.

Ông Phan Văn Tấn, PGĐ Sở NN-PTNT
Bình Thuận bày tỏ sẽ chỉ đạo kiên quyết lịch
thời vụ, không để tình trạng xuống giống kéo

Cụ thể năm 2018 chuyển đổi được 3.119
ha và năm 2019 có 5.184 ha. Riêng vụ đông
xuân 2019-2020, toàn tỉnh có 4.610 ha
chuyển sang sản xuất những cây hàng năm
khác như: bắp, rau các loại, đậu các loại,
dưa hấu, đậu phộng... Các loại cây trồng
chuyển đổi trên đất lúa đều cho năng suất,
hiệu quả cao hơn so với sản xuất lúa. Đặc
biệt các mô hình đều tiết kiệm lượng nước
tưới từ 50-55% (tùy thuộc vùng đất).
Kim Sơ, Lê Khánh // Nông nghiệp Việt
Nam.- 2020.- Số 70 (ngày 7 tháng 4).- Tr.5

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

BÌNH THUẬN LIÊN TỤC CHUYỂN ĐỔI ĐẤT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN
KHÔ HẠN
ắng hạn kéo dài, lượng nước ở các
hồ chứa thấp, Bình Thuận phải cắt
giảm hơn 20.000ha lúa và các loại
cây trồng ở vụ đông xuân 2019-2020.
Trước thực trạng đó, những năm qua,
Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận đã
chuyển giao nhiều mô hình chuyển đổi cây
trồng trên đất lúa kém hiệu quả.
Cụ thể, như mô hình 2 vụ lúa + 1 vụ màu
đông xuân (mè, đậu phộng, ớt, đậu bắp…).

N

Hay mô hình chuyển hẳn đất lúa kém hiệu
quả sang trồng cỏ cao sản phục vụ chăn
nuôi, kết hợp áp dụng tưới nước tiết kiệm.
Theo Trung tâm Khuyến nông Bình
Thuận, các mô hình trên được đơn vị
chuyển giao hàng trăm ha tại các xã Mê Pu,
Đa Kai, Sùng Nhơn, Đức Tín (Đức Linh); các
xã Bắc Ruộng, Đồng Kho, Suối Kiết, Gia An,
Lạc Tánh (Tánh Linh ); xã Hồng Liêm (Hàm
Thuận Bắc); xã Tân Tiến (La Gi), xã Hàm
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Cần (Hàm Thuận Nam), xã Bình Tân (Bắc
Bình) và các xã Vĩnh Hảo, Bình Thạnh (Tuy
Phong) áp dụng rất hiệu quả, mang lại thu
nhập gấp 1,3 - 1,5 lần so với lúa đông xuân
cùng vụ.

Mô hình trồng đậu bắp Nhật cho hiệu quả kinh tế
cao. Ảnh: LK.

Bên cạnh đó, các mô hình khác như trồng
đậu đỗ các loại tại Bắc Ruộng (Tánh Linh)
cho lợi nhuận gấp trên 1,57 lần so với lúa.
Hoặc mô hình đậu bắp Nhật vụ đông xuân
tại Tánh Linh cho lợi nhuận gấp 2,64 lần so
với cây bắp lai cùng vụ…
Ông Nguyễn Tám, Giám đốc Trung tâm
Khuyến nông Bình Thuận, cho biết, với hiệu
quả các mô hình nên nhiều địa phương hiện
nay vẫn duy trì và mở rộng sản xuất. Cụ thể,
như vụ đông xuân 2019 - 2020, thông qua
mô hình khuyến nông, nông dân tại xã Bắc
Ruộng (Tánh Linh) vẫn tự chuyển đổi 250 ha
đất lúa kém hiệu quả sang trồng bắp lai, đậu
phộng và đậu các loại.
Ông Hồ Dũng, cán bộ địa chính, nông
nghiệp xã Bắc Ruộng cho biết, vào mùa khô,
vùng chuyển đổi 250 ha thuộc các cánh
đồng như Cây Gối, Cầu Máng, Cầu Lù…
thường thiếu nước tưới vào cuối vụ. Do đó,
khi bà con làm lúa thường bị thiệt hại, năng
suất thấp. Nên cơ cấu cây trồng của xã
không cho bà con làm lúa trong vụ đông
xuân, mà chuyển đổi sang cây trồng cạn.
Ông Dũng vui mừng khi việc chuyển đổi
cây trồng rất thành công. Bà con đang phấn

__
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khởi thu hoạch bắp lai, đậu phộng, đậu
xanh… Các mô hình đều cho bà con với
mức lãi trung bình từ 15-20 triệu đồng/ha,
gấp 1,5 lần so với trồng lúa cùng vụ.
“Như gia đình tôi vụ đông xuân này
chuyển đổi 1 ha trồng đậu phộng. Gia đình
vừa thu hoạch xong, sản lượng được 2,5 tấn
khô. Giá bán 24 ngàn đ/kg, sau khi trừ chi
phí, lãi 20 triệu”, ông Dũng phấn khởi nói.
Đối với mô hình trồng cỏ cao sản VA06,
kết hợp tưới nước tiết kiệm phục vụ chăn
nuôi, đến nay các xã Vĩnh Hảo, Bình Thạnh
(Tuy Phong) và xã Bình Tân (Bắc Bình) cũng
đã nhân rộng với diện tích khoảng 64 ha.
Ông Nguyễn Văn Tới, một nông dân áp
dụng mô hình tại xã Bình Tân cho biết lợi
nhuận khoảng 100 triệu/ha, gấp nhiều lần so
với trồng 3 vụ lúa, trong khi lượng nước tiết
kiệm lên đến 50%.

Mô hình trồng cỏ trên đất lúa, sau 1 năm, nông
dân có lợi nhuận 100 triệu đ/ha.

Ông Phan Văn Tấn, PGĐ Sở NN-PTNT
Bình Thuận, cho biết: Đến nay, công tác
chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa từ
lúa 3 vụ sang 2 lúa + 1 màu/bắp đạt kết quả
khá cao. Cụ thể, năm 2018, toàn tỉnh chuyển
đổi được 3.119 ha và năm 2019 là 5.184 ha.
Còn trong vụ đông xuân 2019-2020, toàn
tỉnh có 4.610 ha chuyển sang sản xuất
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những cây hàng năm khác như: bắp, rau các
loại, đậu các loại, dưa hấu, đậu phộng... Hầu
hết các loại cây trồng chuyển đổi trên đất lúa
đều cho năng suất, hiệu quả cao hơn và tiết
kiệm lượng nước từ 50-55% tùy thuộc vùng
đất.
Theo Trung tâm Khuyến nông Bình
Thuận, trong tình hình hạn hán hiện nay,
nhằm giảm thiểu rủi ro thiếu nước trong sản
xuất, ngoài những mô hình như trên, các địa
phương cũng như người dân có thể chuyển
đổi cây ăn trái trên đất lúa kém hiệu quả, áp
dụng tưới nước tiết kiệm. Bên cạnh đó để

__

-78-

nâng cao hiệu quả sử dụng phân, nước đối
với cây trồng nên áp dụng các mô hình canh
tác lúa theo phương pháp SRI, tưới nước tiết
kiệm cho cây trồng; mô hình 2 vụ lúa ngắn
ngày (90-95 ngày) bằng các giống chịu hạn:
OMCS2000; OM5451… và vụ mè hoặc đậu
xanh (75 ngày) ở vụ đông xuân.
Kim Sơ - Minh Hậu //
https://nongnghiep.vn .- 2020
( ngày 12 tháng 4)
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-lientuc-chuyen-doi-dat-lua-trong-dieu-kien-khohan-d262294.html

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

CÁC CƠ SỞ GIA CÔNG, CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU GẶP KHÓ
o ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19,
các cơ sở gia công, chế biến hạt
điều trên địa bàn Bình Thuận gặp
nhiều khó khăn khi nhận ít các đơn đặt hàng.

D

Hạt điều được người dân phơi khô trước tình hình
tiêu thụ đang khó khăn.

Vắng người mua hạt điều
Những ngày này huyện Đức Linh – nơi
trồng điều nhiều nhất tỉnh Bình Thuận bắt
đầu vào mùa thu hoạch rộ. Thế nhưng theo
ghi nhận chúng tôi không khí thu hoạch điều
của người dân kém nhộn nhịp.
Theo người dân trồng điều ở xã Đức
Hạnh, mọi năm thương lái đô xô đi khắp xã
thu mua hạt điều cho người dân khi vào
mùa. Ấy vậy mà năm nay vắng hẳn, chỉ lác

đác vài người thu mua, giá hạt điều cũng
thấp.
Cụ thể, hiện giá hạt điều tươi loại 1 dao
động 25.000 - 28.000 đồng/kg (tươi). Còn
hạt điều loại 2, 3 giá lại thấp hơn từ 3.0005.000 đ/kg so với loại 1. Trong khi thời điểm
năm ngoái giá hạt điều từ 30.000 đ/kg trở
lên.
Không chỉ thương lái thu mua hạt điều
vắng vẻ, các cơ sở chế biến hạt điều xuất
khẩu cũng ảm đạm.
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, một chủ cơ sở
hạt điều cho biết: “Gia đình tôi có 2 nhà
xưởng chế biến hạt điều với 80 công nhân
làm việc. Mỗi ngày nếu tính gia công thôi
cũng được 7 tấn hạt điều. Nhưng nay do ít
có đơn đặt hàng nên cơ sở đành phải giảm
một nửa số lao động và chỉ gia công khoảng
2 tấn hạt điều/ngày”.
Bà Trần Thị Mỹ Trang, Giám đốc Công ty
TNHH MTV Năm Trang buồn rầu: “Dịch
Covid – 19 đã ảnh hưởng lớn đến việc xuất
khẩu hạt điều sang thị trường Trung Quốc.
Hiện nay các đơn vị xuất hàng đi Trung Quốc
chậm nhận hàng, hoặc nhận cầm chừng nên
Công ty cũng không khỏi ảnh hưởng”.
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Ông Trương Quang Đến, Trưởng phòng
NN-PTNT huyện Đức Linh cho biết, với diện
tích điều gần 10.000 ha, mọi năm, có 60 80% sản lượng hạt điều của Đức Linh được
gia công, chế biến cho mục đích xuất khẩu.
Năm nay, do khâu xuất trở ngại, lượng hạt
điều của nông dân bán ra chậm mà giá cũng
giảm từ 3.000 - 5.000 đ/kg.
Tháo gỡ
Lâu nay các cơ sở chế biến sản phẩm
xuất khẩu từ hạt điều chủ yếu đi thị trường
Trung Quốc nên không tránh khỏi rủi ro cao,
nếu thị trường này từ chối nhập hàng, hoặc
nhập cầm chừng.
Để tháo gỡ, ông Đến cho biết, trước mắt,
ngành nông nghiệp vận động các cơ sở tích
trữ, xử lý hàng tại các kho thật tốt, tránh mất
phẩm cấp. Đồng thời huyện cũng khuyến
khích các cơ sở xây dựng các chuỗi liên kết
điều bền vững an toàn, hướng tới quy trình
HACCP, để đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang
các thị trường mới.

Các cơ sở gia công, chế biến hạt điều hiện gặp
khó do nhận ít các đơn đặt hàng.

Tuy nhiên theo các doanh nghiệp gia
công, chế biến hạt điều xuất khẩu, việc đa
dạng hóa thị trường xuất khẩu hạt điều,
tránh phụ thuộc quá nhiều vào thị trường
Trung Quốc không phải là việc có thể làm
xong một sớm một chiều.

__
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Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay đa số
các cơ sở kinh doanh gia công, chế biến hạt
điều đều hạn chế nguồn lực đầu tư, khó
khăn trong tiếp cận vốn vay.
Trong khi đó, để vào được các thị trường
khó tính, sản phẩm xuất khẩu ngoài sự an
toàn còn bảo đảm các tiêu chuẩn do nước
nhập hàng yêu cầu. Điều đó đồng nghĩa với
việc nâng cao công nghệ chế biến, trình độ
tay nghề của công nhân cũng phải nâng lên.
Từ thực tế câu chuyện quả thanh long
mùa dịch Covid - 19 chế biến thành các sản
phẩm bánh mì, bánh cuốn, bánh tráng… bán
rất chạy thị trường trong nước cho thấy việc
quan tâm, xúc tiến thương mại thị trường nội
địa vẫn chưa được đầu tư đúng mức.
Hạt điều nằm trong nhóm hạt chứa nhiều
protein và một số chất béo rất tốt cho sức
khỏe. Với hàm lượng dinh dưỡng cao, hạt
điều là nguồn nguyên liệu cần thiết để các
cơ sở bánh kẹo làm hương liệu hoặc chế
biến thành các sản phẩm có hàm lượng giá
trị cao…
Thay vì chỉ chế biến thô, hoặc một số sản
phẩm mà hàm lượng giá trị thấp rồi xuất đi
Trung Quốc như hiện nay.
Hiện tỉnh Bình Thuận có đến 17.000 ha
điều, do đó ngành nông nghiệp tỉnh, các địa
phương có diện tích điều cần nghiên cứu
thêm liên kết chế biến sản phẩm trong nước
hoặc đa dạng hóa các sản phẩm từ hạt điều,
mở rộng thị trường nông sản chế biến vốn
được xem là tiềm năng.
Thanh Duyên - Kim Huỳnh //
https://nongnghiep.vn.- 2020
(ngày 3 tháng 4)
https://nongnghiep.vn/cac-co-so-giacong-che-bien-hat-dieu-gap-khod261462.html
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ

CƠ SỞ LƯU TRÚ, ĐIỂM THAM QUAN DU LỊCH
TẠI BÌNH THUẬN HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI
BND tỉnh Bình Thuận đã có công văn
hỏa tốc tiếp tục triển thực hiện các
biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch COVID-19. Theo đó, công văn này bắt
đầu áp dụng từ ngày 27/4.

U

Bay trên đồi cát Bình Thuận tại Lễ hội Khinh khí
cầu quốc tế - Phan Thiết, Bình Thuận lần thứ nhất.
Ảnh minh họa: Quang Hải/TTXVN

Theo công văn, Ủy ban nhân dân tỉnh
Bình Thuận cho phép hoạt động trở lại đối
với các cơ sở kinh doanh thương mại dịch
vụ: Bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết; khách
sạn, cơ sở lưu trú; quán giải khát, nhà hàng,
quán ăn không phục vụ rượu, bia; khu tập
luyện thể thao, các khu, điểm tham quan du
lịch, khu di tích, danh lam thắng cảnh được
hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các
biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống
dịch (trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo
thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương
tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở
và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc). Hoạt
động vận chuyển hành khách công cộng liên
tỉnh, nội tỉnh cũng được hoạt động trở lại
nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo
đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng
dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải.
Tuy nhiên, đối với các cơ sở lưu trú du
lịch có nhu cầu duy trì hoạt động hoặc tiếp
tục hoạt động dịch vụ lưu trú phải thông báo
với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,

thành phố và Sở Văn hóa - Thể thao và Du
lịch, Sở Y tế để thực hiện các biện pháp
giám sát y tế trước khi trở lại hoạt động.
Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu
cầu các địa phương tuyên truyền vận động
người dân không ra khỏi nhà nếu không cần
thiết và thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch: Thường xuyên sát khuẩn tay
bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang
khi đi ra ngoài; không tập trung quá 30 người
tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở,
trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối
thiểu 1 mét khi tiếp xúc; duy trì các hoạt động
của các địa phương trong thực hiện nhiệm
vụ tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tại cộng
đồng, thực hiện “rà từng ngõ, gõ từng nhà”
để nắm chắc tình hình từng nhà, từng người
đi/đến địa bàn và lịch sử di chuyển để có
biện pháp phòng, chống dịch thích hợp, kịp
thời.
Bình Thuận tiếp tục dừng các hoạt động
lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự
kiện có tập trung đông người (quá 30 người)
tại nơi công cộng, sân vận động và các sự
kiện lớn chưa cần thiết; dừng hoạt động các
cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
như khu vui chơi, giải trí, cơ sở thẩm mỹ, làm
đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường,
rạp chiếu phim, game online, internet, nhà
hàng, quán ăn có phục vụ rượu, bia cho đến
khi có chỉ đạo tiếp theo của Ủy ban nhân dân
tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu khẩn
trương triển khai thực hiện việc hỗ trợ người
dân gặp khó khăn; trong đó, tập trung chi trả
trước cho 4 nhóm đối tượng đã có danh
sách và đầy đủ hồ sơ, thủ tục, thực hiện
xong việc niêm yết, công khai theo đúng quy
định; đồng thời, tiếp tục thẩm tra, trình ủy
ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt danh
sách các đối tượng còn lại để chi trả trợ cấp
theo đúng quy định.
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Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo
phòng, chống COVID-19 tỉnh Bình Thuận,
tính đến tối 26/4, Bình Thuận đã liên tiếp 45
ngày không ghi nhận thêm trường hợp mắc
COVID-19; có một trường hợp dương tính
lại với virus SARS-CoV-2 sau khi được công
bố khỏi bệnh (bệnh nhân số 36) hiện được
điều trị tại Trung tâm điều trị COVID-19 tỉnh.
Trong sáng 27/4, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh Bình Thuận triển khai phun hóa
----------------------------------------------------------
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chất khử khuẩn tại các trường học trên địa
bàn tỉnh, chuẩn bị đón học sinh một số khối
lớp đi học lại từ ngày 4/5/2020.
Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn.2020 (ngày 27 tháng 4)
https://baotintuc.vn/du-lich/co-so-luu-trudiem-tham-quan-du-lich-tai-binh-thuanhoat-dong-tro-lai-20200427114507342.htm

DU LỊCH BÌNH THUẬN VƯỢT KHÓ THỜI DỊCH BỆNH COVID-19

S

au thời gian thực hiện giãn cách xã
hội, các cơ sở lưu trú, điểm tham quan
du lịch cũng bắt đầu chuẩn bị đón
khách thập phương.

đường dây nóng cho bên cơ quan y tế hỗ
trợ. Đặc biệt chúng tôi tuân thủ nghiêm khắc
về khai báo tạm trú", bà Trần Thị Bảo Trâm
cho biết.

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội
để phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh
Bình Thuận đã cho phép các cơ sở kinh
doanh thương mại dịch vụ hoạt động trở lại.
Theo đó các cơ sở lưu trú, điểm tham quan
du lịch cũng bắt đầu chuẩn bị đón khách
thập phương.

Góc hồ bơi của Pandanus Resort ở Mũi Né.

Góc vui chơi, tắm biển khu du lịch Mũi Né.

Sau hơn một tháng tạm dừng hoạt động,
nhiều ngày qua, cơ sở kinh doanh dịch vụ
lưu trú Trường Ca Hotel của bà Trần Thị Bảo
Trâm ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận đã hoạt động trở lại. Để đảm bảo
phòng, chống dịch Covid-19, bà Trâm đã
trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân
nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ phương tiện,
vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo
đảm giãn cách khi tiếp xúc.
"Chúng tôi tuyên truyền cho khách nếu có
ho hoặc sốt thì báo ngay, để chúng tôi gọi

Theo anh Võ Xuân Nghĩa, Giám đốc
Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình
Thuận, ngoài việc tuyên truyền, phổ biến các
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
Covid-19 đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ
du lịch, lưu trú, ăn uống và lữ hành, ngành
du lịch Bình Thuận có nhiều biện pháp để
vực dậy ngành du lịch. Trong đó đã triển khai
gói kích cầu lớn trong thời gian 3 năm có tên
gọi là “Oh Wow! Mũi Né”
"Chương trình này là đặt mục tiêu dài hạn,
bởi vì trong thời điểm này không thể nói
được chuyện gì, vì dịch bệnh chưa biết bao
giờ hết. Chúng tôi phải xác định như thế. Và
chương trình có sự đồng hành của Hiệp hội
du lịch, cùng với các ngành nghề khác có
liên quan như vận tải, rồi ăn uống và các
dịch vụ khác. Chúng tôi làm tổng hợp để tạo
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ra sản phẩm du lịch thật tốt", anh Võ Xuân
Nghĩa nói.
Anh Nguyễn Cảnh, trợ lý điều hành
Pandanus Resort ở Mũi Né cho biết, thông
qua “Oh Wow! Mũi Né”, nhiều doanh nghiệp
du lịch, lữ hành và dịch vụ trên địa bàn tỉnh
đã tham gia chương trình phát hành thẻ VIP
ưu đãi 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 Mũi
Né - Bình Thuận.
"Hy vọng chương trình này có thể thúc
đẩy điểm đến, quảng bá điểm đến mạnh hơn
nữa thu hút du khách trong và ngoài nước.
Đồng thời đơn vị của chúng tôi cũng có một
số chương trình giảm giá rất hấp dẫn như
giảm giá 25% dịch vụ ẩm thực, giảm giá 30%
cho dịch vụ spa", anh Nguyễn Cảnh cho biết
thêm.
Trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng, nhiều
quốc gia đã thực hiện các biện pháp cách ly
toàn xã hội, hạn chế đi lại nên nhu cầu du
lịch sụt giảm mạnh. Từ đầu năm đến nay,
lượng khách du lịch đến Bình Thuận tham
quan, nghỉ dưỡng giảm 30% so cùng kỳ năm
2019. Doanh thu từ ngành du lịch Bình
Thuận trong tháng 3 vừa qua cũng chỉ đạt
gần 775 tỷ đồng, giảm 37% so cùng kỳ năm
ngoái.
Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Điều hành
Sunny Beach Resort ở Mũi Né cho biết: để
khắc phục những khó khăn do dịch Covid-19
gây ra, ngoài việc tham gia chương trình
kích cầu “Oh Wow! Mũi Né”, Sunny Beach
Resort cũng có chiến lược kinh doanh cụ thể
cho từng thị trường, đặc biệt là thị trường nội
địa trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 như phối hợp
với các đơn vị bạn thực hiện chương trình
“Bình Thuận tôi yêu”. Tham gia chương
trình, du khách sẽ được vào khu resort khám
phá, vui chơi, ngắm biển, tắm hồ bơi miễn
phí và ăn những món ăn đặc trưng ở vùng
biển này với giá cả phải chăng.
"Trong giai đoạn này khách hàng mà còn,
đã và đang đến ủng hộ không chỉ cho Sunny
mà cho cả khu du lịch Mũi Né thì rất là quý,
cho nên phải có những kế hoạch, chiến lược
chăm sóc khách hàng thật tốt. Chúng ta phải

__

-82-

bắt tay đồng hành, mỗi đơn vị, mỗi doanh
nghiệp có thể có một sản phẩm riêng, nhưng
không chỉ cho riêng đơn vị mình mà phải
hướng đến phát triển thương hiệu du lịch
Mũi Né, Bình Thuận một cách tốt nhất", bà
Lê Thị Mỹ Hạnh chia sẻ.

Khu thư giãn của Sunny Beach Resort ở Mũi Né.

“Đặc sản” của du lịch Bình Thuận là biển
xanh, cát trắng, nắng vàng, trong đó Mũi Né
là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất
với các khu resort tựa lưng ra biển. Để phát
triển ngành du lịch, UBND tỉnh Bình Thuận
đã thuê Tập đoàn McKinsey & Company
(Mỹ) lập đề án phát triển du lịch Bình Thuận,
trong đó có Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến
năm 2025, tầm nhìn 2030. Với nhiều sáng
kiến mang tính đột phá, Đề án kỳ vọng sẽ
đạt mục tiêu đón trên 13 triệu lượt du khách
vào năm 2025, trong đó có gần 2,5 triệu lượt
khách quốc tế.
Bên cạnh việc xúc tiến các gói kích cầu
du lịch, chính quyền địa phương cũng có các
chính sách cụ thể về thuế, bảo hiểm xã hội…
để hỗ trợ lao động ngành du lịch; các doanh
nghiệp cũng được xem xét về tiền thuê đất,
giãn nợ thuế và ngân hàng. Từ đó giảm bớt
thiệt hại cho ngành du lịch, được coi là mũi
nhọn kinh tế của tỉnh Bình Thuận, nhằm
thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh
Covid-19.
Đoàn Sĩ // https://vov.vn/.- 2020
(ngày 30 tháng 4)
https://vov.vn/du-lich/du-lich-binh-thuanvuot-kho-thoi-dich-benh-covid191043202.vov
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PHAN THIẾT CÓ THÊM KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHỨC HỢP
KING SEA 88HA
BND tỉnh Bình Thuận vừa phê duyệt
quy hoạch phân khu khu du lịch nghỉ
dưỡng phức hợp cao cấp King Sea
Phan Thiết.

U

hộ cao tầng gắn với quyền sử dụng đất lâu
dài.
UBND tỉnh Bình Thuận giao UBND TP.
Phan Thiết phối hợp với Công ty TNHH Đại
Thanh Quang, chỉ đạo UBND xã Tiến Thành
triển khai công bố công khai quy hoạch phân
khu xây dựng được phê duyệt.
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, năm 2019 Bình Thuận đã đón
hơn 6,4 triệu lượt khách (tăng 11,39% so với
2018), trong đó khách quốc tế khoảng
775.000 lượt và doanh thu từ khách du lịch
đạt 15.110 tỷ đồng (tăng 17,5% so với năm
ngoái).

Phan Thiết có khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp
King Sea

Theo phê duyệt, dự án này rộng 88ha
nằm trên địa bàn xã Tiến Thành, TP. Phan
Thiết; dân số quy hoạch dự kiến khoảng
15.702 người.
Dự án có phía đông giáp đất sản xuất của
dân; phía tây giáp đường ĐT.719; phía nam
giáp biển Đông; phía bắc giáp đường
ĐT.719.
Việc phê duyệt quy hoạch dự án trên
nhằm xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao
cấp, gồm: dịch vụ du lịch giải trí cao cấp,
hoạt động văn hóa đa dạng theo tiêu chuẩn
quốc tế, tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan
cho khu vực; cung cấp dịch vụ lưu trú và các
dịch vụ kèm theo; đầu tư kinh doanh bất
động sản nghỉ dưỡng loại hình biệt thự, căn

Cũng trong năm 2019, Bình Thuận đã có
thêm 6 dự án du lịch mới, đưa tổng số dự án
còn hiệu lực là 383 với tổng vốn đăng ký đầu
tư là 59.618 tỷ đồng trên diện tích 6.386ha,
trong đó có 24 dự án đầu tư nước ngoài với
tổng vốn đăng lý lả 13.071 tỷ đồng.
Trong năm 2020, Bình Thuận chú trọng
tập trung phát triển 3 trụ cột kinh tế: công
nghiệp - dịch vụ - đô thị, công nghiệp chế
biến chế tạo, năng lượng tái tạo - điện gió
ngoài khơi; du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí
cao cấp, thương mại, khu đô thị, khu dân cư;
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Lệ Chi // https://vietnamfinance.vn.- 2020
(ngày 18 tháng 4)
https://vietnamfinance.vn/phan-thiet-cothem-khu-du-lich-nghi-duong-phuc-hopking-sea-88ha-20180504224237485.htm

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

CHUYỆN CHƯA KỂ TRƯỚC NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM BÀI 1: TUỔI THƠ 'HOẠT ĐỘNG' TRONG LÒNG ĐỊCH
hiến tranh đã lùi xa nhưng hồi ức về
những năm tháng hoạt động cơ sở
tại K12 - xã Sùng Nhơn, quận Hoài
Đức, tỉnh Bình Tuy (hiện nay là xã Nam
Chính - Đức Linh- Bình Thuận), vẫn còn
đọng mãi trong tâm trí ông Hồ Trung Phước,

C

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bình
Thuận.
Báo Tin tức xin giới thiệu loạt bài viết của
ông Hồ Trung Phước về những ký ức không
thể nào quên trong giai đoạn trước Ngày giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
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Bài 1: Tuổi thơ “hoạt động” trong lòng
địch
Năm 1965, xã Sùng Nhơn mới thuộc
quận lỵ Hoài Đức, là vùng đất Ngô Đình
Diệm lập ra sau khi cách mạng giải phóng
Sùng Nhơn cũ (ở phía bắc sông La Ngà).
Chúng dồn dân về đây lập vùng ấp chiến
lược để thực hiện chiến lược bình định nông
thôn.
Thiếu nhi cách mạng
Gia đình tôi có 6 người, chị Hai và chị Ba
thoát ly theo cách mạng năm 1964 khi ta giải
phóng Sùng Nhơn; còn lại bị bắt về vùng
địch tạm chiếm để dồn dân lập ấp chiến
lược. Khi bị dồn về nơi ở mới trong vùng ấp
chiến lược, địch rà soát lại những gia đình
có người thân tham gia cách mạng và thực
hiện kế hoạch gọi là cải huấn, tìm cách ly
gián họ với cách mạng. Gia đình tôi nằm
trong danh sách ấy, mẹ tôi thường xuyên bị
bắt bất thình lình lên đồn, bị tra khảo, đánh
đập, đổ xà phòng vào miệng...
Tuy vậy, chúng vẫn không khai thác được
gì. Chúng lại thả mẹ tôi về, mấy tháng sau
lại tới bắt lên đồn tiếp. Cứ như thế, không
biết bao nhiêu lần. Có lần, chúng ập đến, lùa
cả mẹ và tôi lên xe đem lên chi khu Hoài Đức
nhốt trong trại tạm giam. Trong kí ức tuổi thơ
tôi, có những hình ảnh tôi chạy chơi gần
hàng rào kẽm gai nhọn hoắt tua tủa như
muốn đâm nát trời chiều… Sau này, tôi mới
hiểu mẹ mang tôi theo luôn, vì đận ấy mẹ
phải đi ở tù tận trên quận lỵ Hoài Đức. Nếu
tôi ở nhà sẽ không có ai trông nom. Tuổi thơ
của tôi có cả những chuỗi ngày lớn lên trong
cảnh tù ngục của địch.
Dù đối diện bao nhiêu nguy hiểm rình rập
nhưng mẹ và chị Bốn vẫn tiếp tục hoạt động
cơ sở cách mạng tại K12. Năm 1972, lần
đầu tiên tôi được chị tôi đưa vào rừng, dưới
chân núi Dinh, để được gặp các anh trong
đội công tác. Tại đây, được nghe các anh
giảng giải về lý tưởng cách mạng; vì sao
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phải đánh đuổi Mỹ- ngụy; giải phóng miền
Nam, được nghe kể về miền Bắc XHCN với
bao điều tốt đẹp.….Và rồi đến tháng 6/1973,
tôi mới được chính thức tham gia trong tổ
chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh,
do anh Lâm Hòa Kháng ở đội công tác K12
kết nạp.

Ông Lâm Hòa Kháng, người đứng chính giữa,
trong một dịp họp mặt cựu cán bộ đoàn.

Nhớ lại buổi lễ hôm ấy tuy đơn sơ, nhưng
rất thiêng liêng đã hằn sâu vào kí ức của tôi.
“Hội trường" để làm lễ kết nạp là một đám
bụi tranh được đè rạp xuống vài mét vuông
nằm dưới chân núi Dinh; một lá cờ Tổ quốc,
lá cờ Đoàn và Đội với hình búp măng non
được treo lên. Lần đầu tiên, tôi được đứng
dưới là cờ Tổ quốc và tuyên thệ, trở thành
một thiếu nhi cách mạng. Ngoài tôi ra, còn
có anh Nguyễn Đình Kim cũng được kết nạp
vào Đội thiếu niên tiền phong Hồ chí Minh.
Trong buổi lễ đó, tôi được anh Lâm Hòa
Kháng, anh Đinh Hữu Túc, cùng vài anh chị
trong đội công tác hướng dẫn các nghi lễ.
Tôi vẫn còn nhớ mãi anh Lâm Hòa Kháng cứ
dặn dò hai chung tôi: "Khi tuyên thệ các em
nhớ là đọc lời tuyên thệ xong, thì hô xin thề
3 lần, nhưng nhớ là đọc nhỏ thôi, không thì
địch trên núi Dinh có thể nghe được…". Kể
từ đó, tôi được sinh hoạt trong tổ chức và
được các anh chị trong đội công tác giao
nhiệm vụ.
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Cuộc “chuẩn bị” ở tuổi 12
Nhiệm vụ của tôi là cùng với anh Nguyễn
Đình Kim, anh Hoàng Hưng (là đoàn viên
của chi đoàn thuộc K12) là qua sinh hoạt
hàng ngày, lân la tìm hiểu thông tin về tình
hình địch và vẽ bản đồ nhà nào có người đi
theo cách mạng, nhà nào có người đi lính
cho ngụy, tình hình lính ở địa phương…
Những thông tin đó, tôi báo lại cho chị tôi; để
chị gửi thư thông báo tình hình cho các anh
trong đội công tác. Những công việc đó phải
thực hiện hết sức khó khăn, vì chúng tôi là
con của gia đình có người theo cách mạng,
nên bọn địch theo dõi sát sao. Và thế rồi,
năm đó, anh Hoàng Hưng dẫn 3 người cùng
lứa tuổi vào rừng học lớp cảm tình Đoàn.
Trước khi về, anh Đinh Hữu Túc có nhờ anh
Hoàng Hưng cầm đồng hồ hiệu Titoni của
anh về đồng bằng sửa dùm. Không biết có
phải vì thích chiếc đồng hồ ấy quá nên một
người trong 3 người mà anh Hưng dẫn vào
rừng đã nì nằn ba mình là lính ngụy mua
chiếc đồng hồ tương tự…
Cuối cùng, chuyến đi đó bị bại lộ và anh
Hưng bị bắt, giam ở nhà lao Chi khu Hoài
Đức, lúc ấy anh chỉ khoảng 16-17 tuổi. Các
anh trong đội công tác K12 đưa ra nhiều
phương án để những người nhỏ như tôi có
cách ứng phó, nếu như tình huống xấu nhất
xảy ra. Tôi còn nhớ rất rõ nhận định của các
anh rằng, anh Hưng gan dạ lắm, sẽ không
khai ra đâu. Nhưng anh Hưng còn quá trẻ,
có thể sẽ không chịu đựng nổi những đòn tra
tấn dã man của địch, có thể sẽ khai. Nếu
vậy, những người như tôi, ngộ nhỡ bị chúng
bắt thì cứ khai là bị rủ đi chơi nhé, không biết
gì nhé! Tôi gật đầu. Ở tuổi 12, tôi đã “chuẩn
bị” như thế, sẵn sàng như thế bằng những
suy nghĩ: rồi chúng không khai thác được gì
sẽ thả ra thôi. Như mẹ vậy, bao lần mẹ đi rồi
về với bao nhiêu vết thương trên người rồi
có khi vết thương cũ chưa lành thì lại có
thêm vết thương mới. Mẹ là phụ nữ, mẹ nhỏ
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người thế mà còn chịu được. Chắc anh
Hưng không khai đâu...
Đúng như tôi thầm nghĩ, anh Hưng ở
trong tù không những không khai mà còn
thách thức bọn địch, khi lấy mẫu than viết
lên bức tường nhà tù: “Dù tra tấn đến thế
nào, Hoàng Hưng cũng không khai đâu”. Vì
thế khi tin loan ra bên ngoài, các anh trong
tổ công tác trào nước mắt, biết đó là dòng
thông báo cùa anh Hưng, rằng anh Hưng lo
các anh em ở bên ngoài đang nóng ruột, lo
lắng. Dòng thông báo ấy của anh khiến địch
điên tiết, chuyển anh lên nhà lao Bình Tuy.
Khi Bình Tuy được giải phóng, anh quay về
làm Xã đội trưởng xã Nghị Đức. Sau đó,
theo gia đình về lại Long An rồi chiến tranh
biên giới nổ ra, anh lại lên đường tham gia
chiến đấu và hy sinh tại chiến trường
Campuchia năm 1978. Bây giờ, viết những
dòng này về anh, tôi thấm hơn câu thơ: “Có
cái chết hóa thành bất tử...”.
Tiếp tục nhiệm vụ
Quay lại chuyện của tôi vào những ngày
tháng sau khi không có anh Hưng. Tôi và
anh Nguyễn Đinh Kim tiếp tục phối hợp nhau
thực hiện nhiệm vụ tổ chức giao. Lần ấy, hai
anh em được giao là phải chuyển được sách
vở của một gia đình vào chiến khu, để đưa
về vùng giải phóng. Nguyên do là những
năm đó, ta có chủ trương móc nối để đưa
người dân về vùng giải phóng sau hiệp định
Pari năm 1973. Năm đó, mẹ tôi và cơ sở đã
móc nối được gia đình bà Bốn Lợi là người
ở cùng xóm. Bà có chồng là ông Lê Quang
Tiến và người anh ruột Lê Quang Chí đều là
bác sĩ phía cách mạng. Sau khi thuyết phục,
gia đình bà đồng ý đi, nhưng muốn là làm
sao mang theo được một ít sách vở của mấy
người con. Vì vậy, tổ chức đã giao nhiệm vụ
này cho tôi và anh Kim. Làm sao để đưa
đống sách vở này qua chốt gác? Cuối cùng,
chúng tôi nghĩ ra cách là bọc những sách vở
trong túi ny lông, sau đó nhét vào giữa
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những bao phân heo rồi đứa thì thồ, đứa thì
đẩy. Tới chốt gác, bọn lính chặn lại, nghi
ngờ, cứ chọc vào những bao phân làm bốc
mùi thúi um lên, chúng chịu hết nổi mới cho
qua. Trận đó được mẹ và các anh chị trong
đội công tác khen là đã hoàn thành tốt nhiệm
vụ cách mạng giao. Sau này mỗi lần nhớ lại,
tôi vẫn mãi tự hào về những việc làm dũng
cảm và không kém phần thông minh của
mình thời niên thiếu.

Tác giả (bên trái) cùng ông Nguyễn Đình Kimngười cùng được kết nạp Đội thiếu niên tiền
phong Hồ Chí Minh vào tháng 6/1973.

Không chỉ được khen, có việc, tôi và anh
Kim còn bị phê bình, vì nông nổi, vì không
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hỏi ý kiến cấp trên. Chả là, hai anh em bàn
bạc nhau lấy cắp khẩu súng lục của ông xã
trưởng. Ông này là ba của một người chơi
trong nhóm bọn tôi, hàng ngày bọn tôi vẫn
hay tụ tập chơi với nhau, để qua người này
nắm thông tin về địch. Khi đến nhà ông này
chơi, bọn tôi biết được vị trí khẩu súng ông
ấy cất giấu, vì vậy không khó khăn để chúng
tôi lấy khẩu súng đó. Khi lấy được rồi, hăm
hở đưa ngay về cho các anh chị trong tổ
công tác, ai ngờ, không những không được
khen mà còn bị la cho một trận nên thân. Vì
như vậy, dễ bị lộ, rất nguy hiểm cho tổ chức.
Nghe xong, hai anh em sợ quá, tìm cách trả
súng về chỗ cũ, mà khi trả về còn khó hơn
nhiều lần khi lấy đi. Đúng là một bài học nhớ
đời!
Kỳ 2: Hành trình vào vùng giải phóng
Hồ Trung Phước //
https://baotintuc.vn.- 2020
(ngày 23 tháng 4)
https://baotintuc.vn/thoi-su/chuyen-chuake-truoc-ngay-giai-phong-mien-nam-bai-1tuoi-tho-hoat-dong-trong-long-dich20200423114256941.htm
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ần cuối năm 1974, các anh trong đội
công tác báo là sắp tới sẽ có chiến
dịch, đánh trận lớn. Đội công tác
yêu cầu mẹ tôi chuẩn bị một con heo cho các
mạng để làm lương thực.
Bị lộ
Mẹ tôi nuôi một con heo thật to để dành
cho các anh trong đội công tác. Rồi vào một
đêm, tôi không nhớ chính xác ngày nào, các
anh đột nhập vào ấp, ghé nhà tôi lấy heo.
Nhưng con heo to quá, mà bắt đi thì sợ heo

G

kêu sẽ bị lộ. Nên anh Bốn Đường trong đội
công tác lấy khẩu sung K54 đưa sát vào lỗ
tai heo, một âm thanh đanh gọn vang lên và
các anh khiêng con heo rời ấp trong đêm tối.
Cả nhà tôi lo lắng cho đến sáng không ai ngủ
được. Trời vừa mờ sáng, cả nhà đã dậy để
đi kiểm tra coi đêm qua có còn dấu vết gì để
lại thì loại bỏ hẳn. Thấy những vệt máu của
heo chảy từ nhà tôi tới suốt chặng đường đi,
mẹ tôi đã phải lấy cát để khỏa lấp hòng xoá
mọi dấu vết. Nhưng không hiểu vì lí do nào,
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cuối cùng bọn lính ở đồn gác ấp chiến lược
ở Sùng Nhơn (Nam Chính -Đức Linh bây
giờ) vẫn phát hiện ra. Qua phân tích điều tra
chúng biết được gia đình tôi chính là nơi liên
hệ với cách mạng. Khi chúng báo tin cho cấp
trên về một gia đình đã cung cấp heo cho
quân giải phóng thì cũng đồng thời bên cách
mạng cho người đưa mẹ tôi và tôi di tản
ngay trong đêm. Khi đi vào đến chiến khu,
mẹ con tôi mới biết được rằng bọn địch báo
cáo về trên qua máy vô tuyến PRC-25; ta đã
dò được sóng vô tuyến, nên nắm được
thông tin này và kịp thời đưa mẹ con tôi đi.

Tác giả (trái) chụp cùng người em khi cùng vào
tiếp quản thị xã La Gi.

"Dậy, đi gấp vào vùng giải phóng thôi
con!". Mẹ vừa đánh thức tôi, vừa vơ đại vài
bộ quần áo bỏ vào giỏ xách. Tôi lúc ấy mê
chơi đàn hơn ăn cơm đã nhảy xuống giường
lấy cây đàn trước tiên, cùng với vài cuốn
sách và mấy bộ quần áo, luống cuống đi
theo mẹ mà vẫn chưa kịp hiểu có chuyện gì
xảy ra. Trước nhà, hai chú bộ đội đã chờ
sẵn. Trời đêm đầy sao, se lạnh. Bấy giờ là
thời điểm cuối năm 1974, chuẩn bị đón tết
âm lịch. Thời điểm này, tôi - cậu bé vừa tròn
14 tuổi đã sinh hoạt trong đội thiếu niên tiền
phong do anh Lâm Hòa Kháng phụ trách, đã
từng đưa tin địch cho đội công tác… cảm
nhận tất cả như đang hừng hực với phát
động Chiến dịch giải phóng Hoài Đức, Tánh
Linh trong khí thế góp phần Tổng tiến công
nổi dậy năm 1975.
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Trước đó, tháng 10/1974, Bộ Chính trị đã
ra Nghị quyết về tiến hành tổng công kích,
đánh đổ ngụy quyền từ Trung ương đến địa
phương, giành chính quyền về tay nhân dân,
giải phóng miền Nam. Dưới ánh sáng của
Nghị quyết Trung ương, Tỉnh ủy Bình Tuy đã
họp và đề ra nghị quyết hoạt động mùa khô
1974 -1975. Theo đó, khu 6 đã chọn 2
huyện: Tánh Linh và Hoài Đức làm hướng
trọng điểm, vì có liên quan đến thế chiến
lược với miền Đông Nam bộ và Nam Tây
Nguyên sẽ làm bàn đạp thuận lợi cho thế
tiến công và uy hiếp Sài Gòn. Vì thế, đêm
ngày 9, rạng ngày 10/12/1974, mặt trận Hoài
Đức – Tánh Linh đã đồng loạt nổ súng tấn
công địch và đã chiếm được Đồi Bảo Đại,
núi Dinh, cứ điểm Lồ Ồ… Địch thua liểng
xiểng, lại vào thời điểm gần Tết nên lính ở
đồn gác ấp chiến lược cũng nhớ về gia đình
nên chểnh mảng canh gác về đêm. Thế là
mẹ và tôi qua được điểm dễ bị lộ ấy một
cách dễ dàng.
Bên kia là vùng giải phóng
Về ở trong căn cứ tại đội công tác khoảng
hơn 10 hôm để chờ giao liên đưa hai mẹ con
tôi về vùng giải phóng. Trong thời gian đó,
tôi theo các anh bộ đội đưa lương thực, đạn
dược lên núi Dinh, khi đó ta vừa mới chiếm
được. Có lần đi cùng với anh Sắc (ở đơn vị
đóng ở Núi Dinh) từ Núi Dinh về căn cứ, bị
trực thăng quần bắn suốt mấy chục phút, hai
anh em ẩn nấp trong vườn chuối của người
dân, trận đó cũng suýt chết. Những ngày
trong căn cứ là những ngày có qúa nhiều
điều mới lạ. Gần như mọi sinh hoạt của tôi
phải thay đổi: Từ việc ăn, ngủ, tắm, giặt… ở
căn cứ không thể thắp đèn sáng như bình
thường, mà chỉ là những cái đèn dầu bé tí
làm bằng chai thủy tinh, và bấc đèn làm từ
viên đạn carbin, phía trên có nắp vặn. Tắm
giặt thì nước dưới suối, còn dụng cụ sinh
hoạt đa năng nhất như làm thau, chậu giặt
áo quần, mái che sương gió để ngủ… là tấm
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ni lông. Những bữa cơm đạm bạc phổ biển
có rau rừng, muối mè, đậu phộng; thỉnh
thoảng cải thiện được bữa thịt rừng. Những
ngày ở đó thật nhiều kỷ niệm. Hàng ngày
gặp các anh trong đội công tác. Những anh
em bị thương đã khỏe, đang còn dưỡng
thương; những anh em ra vùng địch trở về,
nơi đây như một trạm tiền tiêu đề kết nối
vùng hậu cứ với mặt trận tiền phương.
Hai mẹ con tôi đi trọn 1 ngày thì tới trạm
giao liên đầu tiên. Đi liên tục hơn 8 tiếng
đồng hồ, vừa mệt vừa đói, đến trạm hai mẹ
con được ăn cơm cùng vài người trong trạm.
Bữa cơm với rau tàu bay nấu canh và măng
rừng kho mà rất ngon. Ngày hôm sau thì có
tram giao liên khác đến đón mẹ và tôi tới
trạm giao liên kế tiếp để bàn giao. Cứ thế,
trải qua khoảng 6 – 7 trạm giao liên như vậy
với những người dẫn đường từ lạ thành thân
quen. Suốt hành trình cứ phải băng qua
những cánh rừng rậm, rừng chồi, trảng tranh
trải dài ngút tầm mắt ở phía Nam sông La
Ngà. Rừng thâm sâu không đáng sợ bằng
những lúc trên đầu bỗng gầm rú máy bay
địch với bom đạn vãi bất ngờ. Mẹ và tôi cứ
đi xuyên qua vùng chiến sự đang diễn ra ác
liệt ấy. Ban đầu còn sợ hãi, sau thì bình thản,
lúc nào cũng ở tâm thế như mỗi ngày thức
dậy là ngày cuối cùng được sống. Vì thế, cứ
tới trạm giao liên nào, sau khi tắm rửa, cơm
nước, tôi lại mang đàn ra đánh cho các cô
chú nghe như một lời cảm ơn, như một lời
chào cuối có thể cho mẹ và tôi và cũng có
thể cho cả các cô chú giao liên ấy. Cuối cùng
vào đầu tháng 1/1975, mẹ và tôi đã đặt chân
đến Gia An, vùng mới giải phóng được vài
ngày. Ngủ ở chùa Quảng Sơn được vài ngày
nữa, sau thì theo đường mòn về Sùng
Nhơn, mẹ và tôi chính thức ở vùng giải
phóng an toàn.
Lúc này, tôi thấy mẹ khóc. Không biết mẹ
khóc vì đã an toàn hay mẹ khóc vì ngôi nhà
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cũ ở Nam Chính đã bị giặc bắn phá tan tành
sau khi chúng tôi đi vài ngày. Còn với tôi, đó
là một hành trình sinh tử mang hình vòng
tròn, khi bọc qua núi Ông (Tánh Linh) về lại
Sùng Nhơn (Đức Linh). Trên bản đồ, nơi nhà
tôi băng ngang qua Sùng Nhơn ấy theo
đường chim bay không xa mấy. Lúc đi, nghe
mẹ nói bên kia vùng giải phóng cứ nghĩ là
gần, vì bên kia mà. Nhưng phải mất hơn 15
ngày mới sang tới nơi. Và cũng nhờ hành
trình ấy, tôi nhận ra vùng đất Hoài Đức, Tánh
Linh này có vị trí như một định mệnh khi
sông La Ngà chảy qua, phân định ra 2 vùng
Nam sông, Bắc sông. Và hiện trạng lúc ấy,
với Nam sông, vùng chưa giải phóng, còn
Bắc sông đã là vùng giải phóng. Chính
Chiến thắng Hoài Đức – Bắc Ruộng năm
1965 đã khiến địch tháo chạy khỏi vùng Bắc
Sông và trước đó không lâu, chúng đã kịp
dồn dân ở vùng Sùng Nhơn sang Nam
Chính rồi gọi chung là Sùng Nhơn. Vì thế,
cuộc hành trình của mẹ và tôi là về lại Sùng
Nhơn cũ, một vùng của mảng bên Bắc sông
đã giải phóng.
Từ đây, cuộc sống của mẹ và tôi bước
sang trang mới. Tôi, cậu bé chớm bước qua
tuổi 15 đầy sức trẻ và là nguồn để cách
mạng đưa đi đào tạo phục vụ cho ngày giải
phóng, xây dựng chính quyền mới. Ngày
6/2/1975, tôi chính thức là 1 trong 11 giáo
sinh của lớp sư phạm đầu tiên được nhuốm
học dưới tán rừng thuộc huyện Nam Thành
(xã Nghị Đức bây giờ).
Bài 3: Lớp sư phạm đặc biệt
Hồ Trung Phước //
https://baotintuc.vn.- 2020
(ngày 23 tháng 4)
https://baotintuc.vn/thoi-su/chuyen-chua-ketruoc-ngay-giai-phong-mien-nam-bai-2hanh-trinh-vao-vung-giai-phong20200423115123743.htm
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CHUYỆN CHƯA KỂ TRƯỚC NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM BÀI 3: LỚP SƯ PHẠM ĐẶC BIỆT
hững ngày tháng 2 năm 1975, thời tiết
ở vùng giải phóng tại căn cứ huyện
Nam Thành (xã Nghị Đức – Tánh Linh
bây giờ), nắng vàng rực rỡ. Nước sông La
Ngà vẫn cuồn cuộn chảy. Hai bên bờ, cây cối
và hoa cỏ mọc xanh um.

N

Quang cảnh như một bức tranh sơn thủy
nhiều sắc màu tươi sáng. Bức tranh ấy cũng
như lòng người dân ở đây: Ước vọng về một
ngày mai tươi sáng, ngày giải phóng miền
Nam gần kề, khi mà hàng đêm nghe radio,
nghe người người loan tin về quyết tâm của
Bộ Chính trị, Thường vụ Trung ương Cục qua
nghị quyết 15/TWC chỉ đạo nắm thời cơ, thực
hành tổng công kích, Tổng khởi nghĩa…

anh chị vội lấy thuốc cho tôi uống và trùm mền
lên. Qua cơn sốt rét, tôi lại ngồi dậy học tiếp.
Sau đận ấy, tôi đến lớp bao giờ cũng mang
theo chăn để kề bên, thuốc để túi áo và mặt
lúc nào cũng tái mét “chính hiệu” của dân sốt
rét. Vì thế, chế độ ăn của tôi được chú ý nhiều,
thường được các anh chị nhường cho đậu
phộng rang muối để ăn bất cứ khi nào muốn.
Trong lớp, cũng có hai người khác bị sốt rét
nhưng do các anh chị ấy lớn tuổi hơn, biết
chăm sóc bản thân hoặc sức đề kháng cao
nên ít vật vã hơn

Trong cảnh chung quyết liệt đầy hy vọng
đó, lòng tôi cũng đang phơi phới, vì ngày
6/2/1975, tôi bước vào buổi khai giảng lớp sư
phạm đầu tiên tại vùng giải phóng. Trong cảnh
bom rơi, đạn lạc chưa dứt thì đã xuất hiện một
lớp học với những con người mang hoài bão
khi bước vào hòa bình sẽ giúp người dân biết
đọc, biết viết.
Một lớp học thật đặc biệt, vì nó mang sứ
mệnh trong hoàn cảnh cũng đặc biệt không
kém. Cả vùng đã giải phóng kéo từ Tà Pao,
Huy Khiêm, Bắc Ruộng sang, rồi Sùng Nhơn,
Mê pu tới Nghị Đức, chỉ gom góp được có 11
người; với 5 nữ, 6 nam, có trình độ cao nhất
là lớp 10. Chỉ chừng đó người học nhưng
ngành giáo dục Bình Tuy vẫn quyết định mở
lớp.
Ngay ngày đầu tiên, 4 thầy cô giáo được Ty
Thông tin văn hóa giáo dục tỉnh Bình Tuy cử
về đã có mặt. Đó là thầy Đức, thầy Hà Hoành,
thầy Phạm Hùng và cô Bùi Thị Lớp. Một lớp
học đơn sơ xuất hiện dưới tán rừng, kèm theo
một nhà cấp dưỡng, một nhà ăn cùng 1 quản
lý và 1 cấp dưỡng. Tổng cộng 17 con người
ấy vừa dạy vừa học, vừa sản xuất, vừa làm
bất cứ công việc gì có thể giúp nhân dân trong
vùng giải phóng.
Lớp học tình thân
Tôi nhỏ tuổi nhất lớp lại mang bệnh sốt rét
kinh niên nên các anh chị lúc nào cũng quan
tâm. Có lần đang giữa tiết học, cái lạnh của sốt
rét bỗng ùn ùn về, tôi lăn kềnh ra giữa lớp, các

Tác giả chụp với ông Hồ Ca, nguyên Bí thư chi bộ
xã Nghị Đức trong chiến khu

Để cải thiện sức khỏe, nâng chất bữa ăn,
các thầy giáo, giáo sinh trong lớp hay tổ chức
đi bắn cá hay săn bắt thú rừng vào những lúc
nghỉ học, những lúc giúp đỡ dân. Vùng Nghị
Đức khi ấy, cá lội đầy suối Ba Thê, con nào
con nấy to 1-2 ký, thầy Hùng hay dẫn anh em
chung tôi đi bắn cá bằng súng AK hoặc có hôm
đi tát cá dưới đìa. Nhớ nhất là có lần chú Hồ
Ca, khi ấy là Bí thư chi bộ xã Nghị Đức săn ở
đâu được con giộc, cho thầy trò tôi đem về làm
đủ thứ món, ăn một bữa ngon nhớ đời. Ít nhất
đã 45 năm trôi qua nhưng đến giờ, cảm giác
thân thương như gia đình mà lớp học ấy mang
lại trong tôi vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm
qua. Không có mẹ ở bên nhưng tôi vẫn được
quan tâm, chăm sóc như tình thân và trưởng
thành hơn từ đó.
Sau hơn 2 tháng với thời gian học hết sức
linh hoạt, lớp học cũng bế giảng vào ngày
15/4/1975. Bấy giờ, huyện Hoài Đức (Đức
Linh bây giờ) đã được giải phóng, có nghĩa
mọi vùng quê bên Nam sông La Ngà đã tự do.
Phần lớn các anh chị trong lớp tỏa về các vùng
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quê ở Tánh Linh, Hoài Đức để dạy các em thơ
biết chữ và bổ túc văn hóa cho nhân dân,
chuẩn bị con người mới cho xây dựng quê
hương mới. Trong dòng chảy hối hả cho giải
phóng toàn miền Nam ấy, ai cũng nhận ra,
chính thắng lợi của mặt trận Tánh Linh – Hoài
Đức đã động viên cổ vũ phong trào cách mạng
địa phương, chuyển hướng tiến công mạnh
mẽ về đồng bằng và ven biển.
Lớp sư phạm ngày đó chưa được ghi vào
lịch sử của ngành giáo dục Bình Thuận. Cũng
có thể là do chiến tranh qua đi, ít ai còn nghĩ
đến một lớp sư phạm như vậy ở trong rừng.
Hoặc sau khi kết thúc chiến tranh, còn bao
nhiêu việc ngổn ngang mà chính quyền mới
phải lo toan; hoặc là do chưa có điều kiện để
viết lại. Tuy có quy mô rất nhỏ; nhưng lớp sư
phạm này là một phần của lịch sử của ngành
giáo dục tỉnh Bình Tuy. Lớp học cũng đã thể
hiện sự quan tâm của Đảng bộ Bình Tuy thời
kì đó. Dù bước vào những năm cuối cùng của
chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân
với bao công việc to lớn, nhưng Đảng bộ Bình
Tuy vẫn chú trọng đến công tác khoa giáo, đào
tạo đội ngũ giáo viên cho vùng giải phóng. Lớp
sư phạm đó cũng chính là lớp sư phạm đầu
tiên của Bình Tuy, và cũng là của Bình Thuận
sau này; lớp giáo viên đầu tiên được đào tạo
dưới chế độ xã hội chủ nghĩa.
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Trong số 11 anh em sau khi ra trường, một
số về tham gia giảng dạy, một số chuyển công
việc khác. Sau một thời gian chỉ còn 2 người
là tiếp tục công việc giảng dạy cho đến khi về
hưu. Những người chuyển sang công việc
khác có tôi và anh Lương Ơn vể công tác tại
Ty thông tin văn hóa giáo dục tình Bình Tuy.
Anh Lương Ơn thì công tác tại đội chiếu bóng,
còn tôi làm việc ở bộ phận thông tin tuyên
truyền, anh Lê Văn Cam đi học tiếp và làm
ngành ngân hàng. Cũng trong số đó, có 2 anh
đã không còn nữa.... Tôi có ước muốn một dịp
nào đó, gặp mặt tất cả những thầy và các anh
chị còn sống về gặp mặt, ôn lại những kỷ niệm
xưa, có thể làm một cuộc hội thảo nho nhỏ; để
viết tiếp vào lịch sử của ngành giáo dục Bình
Tuy ngày xưa, và Binh Thuận ngày nay: Ngày
ấy trong chiến tranh, dưới cánh rừng già, có
một mái trường sư phạm như thế...
Bài 4: Tiếp quản thị xã La Gi
Hồ Trung Phước //
https://baotintuc.vn.- 2020
(ngày 23 tháng 4)
https://baotintuc.vn/thoi-su/chuyen-chua-ketruoc-ngay-giai-phong-mien-nam-bai-3-lopsu-pham-dac-biet-20200423115946039.htm
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CHUYỆN CHƯA KỂ TRƯỚC NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM BÀI 4: TIẾP QUẢN LA GI
gay sau giải phóng Hoài Đức vào
ngày 23/3/1975, đơn vị 88 và 81 cùng
cán bộ các ngành, đoàn thể đã
chuyển xuống Quốc lộ 1, phối hợp với các
đơn vị tại Nghĩa Lộ, Hàm Tân và thị xã La Gi
phát động quần chúng chuẩn bị mọi mặt, sẵn
sàng phối hợp lực lượng để giải phóng toàn
bộ mảnh đất còn lại của quê hương Bình
Tuy: đó là thị xã La Gi.

N

Rồi ngày ấy cũng đến. Rạng sáng ngày
23/4/1975, La Gi được giải phóng, Bình Tuy
trở thành tỉnh cuối cùng của Quân khu 6 và
là tỉnh thứ 21 được giải phóng trong chiến
dịch Hồ Chí Minh.
Ngày rực rỡ hôm ấy, tôi theo chú Vũ
Hồng- lúc đó là Trưởng ty thông tin văn hóa
giáo dục tỉnh Bình Tuy, cùng các anh chị

trong đoàn công tác về tiếp quản thị xã La
Gi. Trong đoàn có nhiều người mà cho đến
tận bây giờ tôi vẫn không bao giờ quên
được. Đó là chú Vũ Hồng có dáng nguời
cao, gầy với đôi mắt sâu; anh Lợi ở văn
phòng Tỉnh ủy dáng người thư sinh; chị Mai
ở bộ phận văn thư đánh máy; anh Lê Tiến
Phương, anh Nguyễn Hữu Trí bảo vệ cho
chú Ba Thành- Bí thư Tỉnh ủy. Trong ấy, còn
có cả chị Tư của tôi. Và nhỏ nhất trong số đó
có tôi và anh Nguyễn Đình Kim. Tôi và một
số anh chị đi trên chiếc xe quân sự GMC
chất ngổn ngang hành lý. Người đứng,
người ngồi, chật cả xe. Tuy mệt mỏi, nhưng
ai cũng rộ lên niềm vui chiến thắng trong tư
thế của một đoàn quân tiến về tiếp quản thị
xã La Gi.
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Dọc theo các tuyến đường, nhất là tuyến
đường từ ngã ba 46, từ Láng Gòn về nội thị
La Gi có đến hàng trăm xe ô tô các loại và
quân dụng của địch bỏ lại hai bên đường.
Có cả những xác xe tăng, xác máy bay trực
thăng bị ta bắn hạ. Tàn quân hốt hoảng dạt
ra ẩn nấp ở các vùng ven nhưng cũng manh
động có thể nổ súng bất cứ lúc nào.

Chị Hồ Thị Mai, người ngồi phía trước thứ hai bên
phải, chụp cùng các anh chị trong chi đoàn thanh
niên lúc hoạt động trong lòng địch trước đây.

Về đến La Gi, đoàn chúng tôi không ở tại
trung tâm thị xã, mà đóng quân tại tại một số
cơ quan của chế độ ngụy như nhà làm việc
của ty thông tin, ty điền địa, cơ quan pháp
đình và một số cơ quan quanh trung tâm
hành chính Bình Tuy. Tôi được phân công
về ở tại tòa nhà của Ty điền địa ( gần Bảo
hiềm xã hội của thị xã La Gi ngày nay).
Những ngày giao thời ấy ngổn ngang
trăm mối phải giải quyết, phải bảo đảm an
ninh nghiêm ngặt nhất, phải ổn định tình
hình để tập trung sản xuất kinh doanh, xây
dựng cuộc sống mới. Do vậy, về mặt tư
tưởng phải tạo niềm tin chiến thắng ở người
dân cực kỳ quan trọng.
Tổ chức đã phân tôi và anh Kim về Ty
Thông tin Văn hóa Giáo dục Bình Tuy.
Nhiệm vụ của hai chúng tôi là chép tin đọc
chậm trên đài Tiếng nói Việt Nam rồi chuyển
sang bộ phận thông tin để in ấn. Từ bản tin
tôi chép ra, các bộ phận có chức năng sẽ lên
khuôn, in ra tài liệu phát đến tay cho các cán
bộ và người dân đọc…
Ngày mới tiếp quản, ty Thông tin văn hóa
giáo dục có rất nhiều bộ phận do chú Vũ
Hồng làm trưởng ty. Bộ phận thông tin: Chú
Hùng làm trưởng bộ phận, trong đó có cả
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một đội chiếu bóng do anh Lâu quê ở Bắc
Bình làm đội truởng, anh Lương Ơn và cả
một số cán bộ từ miền Bắc vào tăng cường
thêm. Ngoài ra bộ phận thông tin còn có
đoàn văn công mà chúng tôi vẫn hay gọi là
đoàn văn công “sọc dưa”. Tuy anh chị em
không được đào tạo gì nhiều, chủ yếu là
năng khiếu bẩm sinh, nhưng trong ký ức tôi,
các anh chị hát rất hay và vẫn còn vang vọng
mãi. Thời đó, mỗi lần được nghe văn công
biểu diễn là ai cũng rất háo hức. Những lời
ca tiếng hát có sức động viên tinh thần mạnh
mẽ. Những anh chị thời đó, sau một thời
gian cũng chuyển sang các ngành nghề
khác. Trong số đó, vẫn còn anh Hồng Thanh
Nam, bây giờ là bí thư huyện ủy Hàm Thuận
Bắc.
Bộ phận giáo dục do chú Trần Văn Bản
làm truởng bộ phận, có anh Nguyễn Thanh
Sơn, chị Bùi Thị Lớp và tăng cường nhiều
giáo viên từ miền Bắc vào như anh Chất,
anh Lại Xuân Nội, anh Giáo....
45 năm đã trôi qua, một chặng đường dài
trên con đường công tác, ngồi ngẫm nghĩ lại
mới thấy cuộc đời với bao nhiêu thăng trầm,
với biết bao ngành nghề, lĩnh vực mà tôi đã
trải qua. Từ cái nghề đầu tiên của tôi là dạy
học, từ lớp sư phạm trong chiến khu; rồi làm
thông tin tuyên truyền của ngành Tuyên
giáo; văn thư đánh máy… Và đến bây giờ,
sau khi trải qua 14 ngành nghề khác nhau
như làm cán bộ đoàn, tham gia quân đội khi
chiến tranh biên giới nổ ra năm 1978, học
Đại học Bách khoa ngành vô tuyến điện; học
Đại học Hàng Hải rồi đi tàu viễn dương, làm
Giám đốc doanh nghiệp nhà nước, rồi
chuyển sang làm thanh tra giao thông; khoa
học công nghệ, xuống cơ sở làm Bí thư
huyện và cuối cùng, quay trở lại với ngành
Tuyên giáo, âu đó cũng là cái duyên.
Bài cuối: Ký ức Ngày trọng đại
Hồ Trung Phước //
https://baotintuc.vn.- 2020
(ngày 23 tháng 4)
https://baotintuc.vn/thoi-su/chuyen-chuake-truoc-ngay-giai-phong-mien-nam-bai-4tiep-quan-la-gi-20200423120556003.htm
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CHUYỆN CHƯA KỂ TRƯỚC NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM BÀI CUỐI: KÝ ỨC NGÀY TRỌNG ĐẠI
rưa ngày 30/4, sau khi chép xong nội
dung tin đọc chậm tôi đã nghe được
tin giải phóng thành phố Sài Gòn, miền
Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước
đã thống nhất một nhà. Không thể vui một
mình được, cầm tờ giấy đã chép nội dung
ấy, tôi nhảy chân sáo đúng điệu của cậu bé
15 tuổi, loan tin với bất cứ ai mà tôi gặp
được.

T

Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc trụ sở Bộ
Tổng tham mưu Ngụy quyền Sài Gòn ngày
30/4/1975. Ảnh minh họa: TTXVN.

Vỡ òa niềm vui Ngày Giải phóng
Hồi đó, phương tiện truyền thông rất hạn
chế. Kênh thông tin hiệu quả nhất là đài phát
thanh, gồm có: Đài Tiếng nói Việt Nam (gọi
tắt là Đài Hà Nội) và Đài Phát thanh Giải
phóng. Thông tin từ đài phát thanh đến cán
bộ, nhân dân rất nhanh, nhưng dân có radio
không nhiều, nhất là ở vùng biển như thị xã
La Gi. Trong khi đó, mỗi tin, bài, đài chỉ phát
một lần, do đó nhiều người không nghe
được, không nghe chính xác hoặc không
nhớ lâu.
Nắm được nhu cầu ấy trong bối cảnh
không lấy gì gọi là phát triển công nghệ
thông tin, cả hai đài trên, ngoài phát thanh
đọc bình thường, đều có buổi phát thanh đọc
chậm mỗi ngày từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ để
cán bộ ghi chép và phổ biến lại cho nhân
dân. Mỗi câu, phát thanh viên đọc chậm và
đọc lại hai lần, giống như thầy giáo đọc bài
cho học sinh chép vậy. Nhưng thử hình
dung, nếu vào thời điểm còn chiến tranh,
đạn bay, pháo dội hay địch càn quét vào nơi
đang ở thì nghề chép tin chậm này cũng cam
go lắm. Nhưng may với tôi, lúc ấy theo đoàn

đến tiếp quản thị xã La Gi vào ngày 23/4 thì
ngày hôm sau đã được tổ chức giao nhiệm
vụ chép lại tin đọc chậm. Có nghĩa, chép tin
chậm trong thời bình nên mọi chuyện nhẹ
nhàng hơn nhiều so với sức của một cậu bé
15 tuổi đã được đào tạo qua lớp sư phạm
trong rừng.
Tôi được cơ quan giao cho chiếc radio
(máy thu thanh) để hàng ngày chép tin đọc
chậm trên Đài Hà Nội (buổi sáng từ 8 giờ
đến 10 giờ) và trên Đài Phát thanh Giải
phóng (buổi trưa từ 13 giờ 30 phút đến 15
giờ). Những tin tôi chép vào mấy ngày đầu
ấy rất đa dạng, chủ yếu là thắng lợi của
quân, dân ta trên các mặt: quân sự, chính trị,
binh vận, ngoại giao và những tin về cuộc
tiến công vào Sài Gòn thì rất nhiều, có thể
hình dung cuộc tiến công ấy trong thế chẻ
tre. Tôi vừa chép tin vừa tự hào, vừa mừng
vui chiến thắng một mình. Tin chép xong
ngày nào là tôi chuyển đến bộ phận đánh
máy chữ rồi in ra số lượng nhất định để phát
cho cán bộ đọc, sau đó phổ biến ra dân.
Và trưa ngày 30/4, sau khi chép xong nội
dung tin đọc chậm tôi đã nghe được tin giải
phóng thành phố Sài Gòn, miền Nam hoàn
toàn được giải phóng, đất nước đã thống
nhất một nhà thì tôi không thể vui một mình
được. Cầm tờ giấy đã chép nội dung ấy, tôi
nhảy chân sáo đúng điệu của cậu bé 15 tuổi,
loan tin với bất cứ ai mà tôi gặp được. Chú
Vũ Hồng, người vốn điềm đạm vậy mà khi
ấy nghe tin cũng reo lên rồi khóc. Anh Hồng
Thanh Nam, hiện giờ là Bí thư Huyện ủy
Hàm Thuận Bắc cùng những người khác
trong cơ quan cũng thế, ôm nhau vui mừng
rồi khóc ngoan lành như những đứa trẻ. Sau
đó, bản tin giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước được in ra nhiều bản. Người dân
cứ thế chuyền tay nhau đọc miệt mài vì có
người vừa đánh vần vừa đọc. Họ thích thế.
Dù có cán bộ đọc cho nghe nhưng họ vẫn
muốn chính tận mắt mình nhìn thấy dòng tin
ấy. Niềm vui quá to lớn, dâng trào như muốn
vỡ òa. Niềm vui mà tất cả đã chờ đợi từ rất,
rất lâu.
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Chậm rồi lại nhanh
Tôi làm công việc chép tin đọc chậm được
khoảng 2 tháng thì dừng. Lý do là lúc này,
tôi được chú Vũ Hồng cho đi học lớp dạy
đánh máy chữ do tỉnh Bình Tuy tổ chức. Lớp
học được tổ chức tại trung tâm hành chính
Bình Tuy, do anh Nguyễn Đình Kiên đứng
lớp. Thầy giáo chỉ có mình anh Kiên, còn học
trò thì có đến hơn 50 người. Lần đầu tiên học
đánh máy, nhưng thời đó đâu có nhiều máy
đề thực hành, nên đa số học viên phải vẽ
bàn phím lên giấy rồi tập gõ cho quen. Đây
là cách đánh chữ bằng 10 đầu ngón tay với
những kỹ năng đạt yêu cầu là phải nhanh,
chuẩn. Cái chính là để sử dụng loại máy
đánh chữ mới. Loại máy mà khi đánh, người
ta nghe cảm nhận như chữ chạy rào rào rồi
sau đó được thả tiếng têng như đánh kẻng
cho một sự kết thúc và tờ giấy có sẵn chữ
trên ấy rơi ra. Người đánh máy có thể vừa
nghe đài đọc tin chậm vừa đánh lại trên máy
chữ này cũng được.
Anh Nguyễn Đình Kiên vốn là thầy giáo.
Những giờ lên lớp của anh làm tôi say sưa.
Những bài giảng dạy kỹ thuật đánh máy ấy
khiến một cậu bé 15 tuổi như tôi có cảm giác
như anh đang bước sang một thế giới hiện
đại qua cách sử dụng chiếc máy đánh chữ
trên. Từ dạo học xong lớp đánh máy chữ, tôi
chuyển sang làm văn thư, tôi không còn phải
chép tin chậm nữa. Không còn cảnh tôi phải
chuyển bản viết tay sang cho người đánh
chiếc máy chữ với những phím ký hiệu được
sắp xếp xung quanh một chiếc vòng bằng
đồng có trục ở giữa rồi dùng tay quay đến
chữ cần thiết và phủ mực lên ký hiệu để
đánh ra giấy. Chép tin chậm là đã chậm rồi,
lại qua công đoạn trên góp phần càng chậm
hơn. Tuy nhiên, dù thế nào, chính những
công việc ấy đã làm tròn sứ mệnh lịch sử
của nó trong giai đoạn đó. Và nhờ vậy, cán
bộ và nhân dân lúc ấy tiếp nhận những
thông tin mới, dù chậm nhưng lại có một
niềm tin mãnh liệt cũng như những quyết
tâm trong hành động để chung sức xây dựng
quê hương những ngày sau giải phóng.
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45 năm đã trôi qua. Mỗi khi đến ngày gần
giải phóng Bình Tuy, giải phóng miền Nam,
tôi lại dành thời gian để hồi nhớ lại các sự
kiện đã qua của đất nước, của quê hương
Bình Tuy. Các sự kiện ấy cũng đã gắn liền
với các kỷ niệm của chính cuộc đời tôi.
Trong hàng loạt các điều đáng nói, thì điều
đáng nói hơn tất cả là Tỉnh ủy lúc ấy đã có
tầm nhìn xa, trông rộng, coi trọng giáo dục,
coi trọng đổi mới rất rõ. Khi mà bom đạn còn
dội về chưa dứt, ngày giải phóng miền Nam
còn trong dự tính nhưng tỉnh ủy Bình Tuy đã
nghĩ đến chuyện phải đào tạo một lớp sư
phạm chuẩn bị cho ngày hòa bình.
Chính thế hệ giáo viên đầu tiên ấy đã góp
phần tạo nền tảng dân trí cho con em người
dân ở vùng miền núi Tánh Linh, Đức Linh
bây giờ. Chính họ là những người bắt cầu
kiến thức cho những thế hệ giáo viên khác
được đào tạo bài bản hơn sau này tiếp nối.
Và đến chuyện trang bị kiến thức cho cán bộ
công nhân viên cũng như tiếp cận tiến bộ
công nghệ qua chiếc máy đánh chữ mới chỉ
2-3 tháng sau ngày giải phóng cho thấy thêm
một điều rằng nhu cầu cần thay đổi cho kịp
sự tiến bộ của thời đại trở thành cấp thiết.
Tôi ở lứa tuổi 14, 15 may mắn đi qua, theo
dòng chảy của bước ngoặc lịch sử đất nước,
được trải nghiệm 2 sự kiện lịch sử ấy, bỗng
nhận ra đối mặt với thử thách, trở ngại là
cách trưởng thành nhanh nhất trong cuộc
sống này. Chính những năm tháng ngày ấy,
đã cho tôi một niềm tự hào, một động lực to
lớn để hoạt động và làm việc, cống hiến và
phấn đấu không biết mệt mỏi.
Hồ Trung Phước //
https://baotintuc.vn.- 2020
(ngày 23 tháng 4)
https://baotintuc.vn/thoi-su/chuyen-chuake-truoc-ngay-giai-phong-mien-nam-baicuoi-ky-uc-ngay-trong-dai20200423121215828.htm
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VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO
1. Bắt giữ tàu cá tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản / Trung Thành //
http://www.bienphong.com.vn.- 2020 (ngày 17 tháng 4)
http://www.bienphong.com.vn/bat-giu-tau-ca-tang-tru-cong-cu-kich-dien-de-khaithac-thuy-san/
2. Bị đâm thiệt mạng vì bình luận kiểu tóc trên Facebook / Phương Nam //
https://plo.vn/.- 2020 (ngày 25 tháng 4)
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bi-dam-thiet-mang-vi-binh-luan-kieu-toc-tren-facebook908383.html
3. Bị từ chối vào khu du lịch, nhóm thanh niên manh động đánh gục nhân viên quản lý
/ Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn.- 2020 (ngày 19 tháng 4)
https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/bi-tu-choi-vao-khu-du-lich-nhom-thanh-nienmanh-dong-danh-guc-nhan-vien-quan-ly-20200419132833184.htm
4. Bình Thuận lấy mẫu xét nghiệm thanh niên tử vong tại nhà khi vừa từ Hà Nội về / Lê
Nam // https://www.tienphong.vn.- 2020 (ngày 3 tháng 4)
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/binh-thuan-lay-mau-xet-nghiem-thanh-nien-tuvong-tai-nha-khi-vua-tu-ha-noi-ve-1633037.tpo
5. Bình Thuận thu hồi dự án Khu nghỉ dưỡng cho người cao tuổi / Viết Dũng //
https://vietnamdaily.net.vn.- 2020 (ngày 22 tháng 4)
https://vietnamdaily.net.vn/bat-dong-san/binh-thuan-thu-hoi-du-an-khu-nghi-duongcho-nguoi-cao-tuoi-90011.html
6. Bình Thuận thông tin xe khách chở 30 người bị CSGT Hà Nội giữ / Phương Nam //
https://plo.vn/.- 2020 (ngày 6 tháng 4)
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-thong-tin-xe-khach-cho-30-nguoi-bi-csgt-ha-noi-giu903269.html
7. Chìm tàu chở hàng tại Cảng quốc tế Vĩnh Tân // https://www.vietnamplus.vn/.- 2020
(ngày 26 tháng 4)
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-chim-tau-cho-hang-tai-cang-quoc-te-vinhtan/636968.vnp
8. Chủ tịch xã ăn nhậu cùng cấp dưới giữa dịch Covid-19 / Huỳnh Hải //
https://zingnews.vn.- 2020 (ngày 20 tháng 4)
https://zingnews.vn/chu-tich-xa-an-nhau-cung-cap-duoi-giua-dich-covid-19post1075212.html
9. Cô giáo bị vu khống trên mạng chỉ cần một lời xin lỗi công khai cũng chẳng được /
Đỗ Quyên // https://giaoduc.net.vn.- 2020 (ngày 14 tháng 4)
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/co-giao-bi-vu-khong-tren-mang-chi-can-mot-loi-xinloi-cong-khai-cung-chang-duoc-post208543.gd
10. Cô giáo Thu Ngân tố cáo nữ cán bộ công an vu khống, làm nhục, đe dọa / Đỗ Quyên
// https://giaoduc.net.vn.- 2020 (ngày 18 tháng 4)
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https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/co-giao-thu-ngan-to-cao-nu-can-bo-cong-an-vukhong-lam-nhuc-de-doa-post208692.gd
11. Đề nghị truy tố các nguyên lãnh đạo UBND TP Phan Thiết có sai phạm về đất đai /
Đình Châu // https://nhandan.com.vn/.- 2020 (ngày 24 tháng 4)
https://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44224802-de-nghi-truy-to-cacnguyen-lanh-dao-ubnd-tp-phan-thiet-co-sai-pham-ve-dat-dai.html
12. Đường tránh QL55 “mới bàn giao đã xuống cấp”, Bình Thuận lập đoàn thanh tra /
Nhóm PV // https://www.phapluatplus.vn.- 2020 (ngày 19 tháng 4)
https://www.phapluatplus.vn/giao-thong/duong-tranh-ql55-moi-ban-giao-da-xuongcap-binh-thuan-lap-doan-thanh-tra-d122406.html
13. Giúp gỡ diều vướng trên dây điện, thanh niên bị điện giật nguy kịch / Hợp Phố //
https://nld.com.vn.- 2020 (ngày 28 tháng 4)
https://nld.com.vn/thoi-su/giup-go-dieu-vuong-tren-day-dien-thanh-nien-bi-dien-giatnguy-kich-20200428131204964.htm
14. Hàng loạt dự án dính sai phạm, Sở Xây dựng Bình Thuận chỉ nhắc nhở? / Duy Quang
// https://www.tienphong.vn.- 2020 (ngày 20 tháng 4)
https://www.tienphong.vn/dia-oc/hang-loat-du-an-dinh-sai-pham-so-xay-dung-binhthuan-chi-nhac-nho-1645258.tpo
15. Kết luận thanh tra các dự án BĐS ở Bình Thuận: Dự án Tân Việt Phát vi phạm gì? /
Gia Lai // https://vietnamdaily.net.vn.- 2020 (ngày 23 tháng 4)
https://vietnamdaily.net.vn/bat-dong-san/ket-luan-thanh-tra-cac-du-an-bds-san-obinh-thuan-du-an-sentosa-villa-dinh-sai-pham-gi-90025.html
16. Không xây dựng chương trình kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận / B.T
// http://cadn.com.vn.- 2020 (ngày 9 tháng 4)
http://cadn.com.vn/news/71_223043_khong-xay-dung-chuong-trinh-ky-niem-45nam-ngay-giai-phong-tinh-binh-thuan.aspx
17. Nhắc nhở các cuộc nhậu vỉa hè tập trung đông người / Phương Nam // https://plo.vn.2020 (ngày 10 tháng 4)
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-nhac-nho-cac-cuoc-nhau-via-he-tap-trung-dongnguoi-904635.html
18. Nhiều sai phạm tại “siêu” dự án Aloha Beach Village / Vân Phong // https://bizlive.vn.2020 (ngày 20 tháng 4)
https://bizlive.vn/du-an/nhieu-sai-pham-tai-sieu-du-an-aloha-beach-village3541696.html
19. Nhóm thanh niên đánh hội đồng nhân viên du lịch vì bị ngăn tập trung đông người /
Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2020 (ngày 21 tháng 4)
https://nld.com.vn/thoi-su/nhom-thanh-nien-danh-hoi-dong-nhan-vien-du-lich-vi-bingan-tap-trung-dong-nguoi-20200421161351081.htm
20. Phát hiện thi thể bị cột đá dạt vào bờ biển ở Bình Thuận / Trang Ly //
https://baophapluat.vn.- 2020 (ngày 22 tháng 4)
https://baophapluat.vn/dan-sinh/phat-hien-thi-the-bi-cot-da-dat-vao-bo-bien-o-binhthuan-511086.html
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21. Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra lại việc chuyển sân golf Phan Thiết thành khu đô thị
/ Đình Phong // https://www.tienphong.vn/.- 2020 (ngày 26 tháng 4)
https://www.tienphong.vn/dia-oc/pho-thu-tuong-yeu-cau-kiem-tra-lai-viec-chuyensan-golf-phan-thiet-thanh-khu-do-thi-1648409.tpo
22. Sạt lở bờ biển nghiêm trọng tại Phan Thiết, nhiều nhà dân bị uy hiếp / Thuận Bắc //
https://baovephapluat.vn.- 2020 (ngày 29 tháng 4)
https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/sat-lo-bo-bien-nghiemtrong-tai-phan-thiet-nhieu-nha-dan-bi-uy-hiep-87488.html
23. Sâu biển bất ngờ xuất hiện trên bãi biển Đồi Dương Phan Thiết / Phương Nam //
https://plo.vn.-2020 (ngày 20 tháng 4)
https://plo.vn/xa-hoi/sau-bien-bat-ngo-xuat-hien-tren-bai-bien-doi-duong-phan-thiet906926.html
24. Sóng biển và triều cường đánh sập đường Trần Lê ở Bình Thuận / Văn Thuận //
https://vov.vn.- 2020 (ngày 28 tháng 4)
https://vov.vn/tin-24h/song-bien-va-trieu-cuong-danh-sap-duong-tran-le-o-binhthuan-1042987.vov
25. Tận thấy dự án sân golf Phan Thiết 'biến tướng' thành khu đô thị / Công Hoan Nguyễn Phong // https://www.tienphong.vn.- 2020 (ngày 30 tháng 4)
https://www.tienphong.vn/dia-oc/tan-thay-du-an-san-golf-phan-thiet-bien-tuongthanh-khu-do-thi-1650453.tpo
26. Thông tin mới vụ thi thể cột vào tảng đá dạt vào bờ biển Bình Thuận / Hợp Phố //
https://nld.com.vn/.- 2020 (ngày 24 tháng 4)
https://nld.com.vn/thoi-su/thong-tin-moi-vu-thi-the-cot-vao-tang-da-dat-vao-bo-bienbinh-thuan-20200424153236207.htm
27. Tìm thấy thi thể người thanh niên dưới sông La Ngà sau 2 ngày mất tích / Nguyễn
Thanh // https://www.vietnamplus.vn/.- 2020 (ngày 26 tháng 4)
https://www.vietnamplus.vn/tim-thay-thi-the-nguoi-thanh-nien-duoi-song-la-nga-sau2-ngay-mat-tich/636980.vnp
28. Trích xuất camera vụ truy sát chủ tịch Hội Nông dân La Gi / Phương Nam //
https://plo.vn.- 2020 (ngày 9 tháng 4)
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/trich-xuat-camera-vu-truy-sat-chu-tich-hoi-nong-dan-lagi-904175.html
29. Triệt phá ổ đánh bạc trong rừng cao-su / Đình Châu // https://nhandan.com.vn/.- 2020
(ngày 26 tháng 4)
https://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44243302-triet-pha-o-danh-bac-trongrung-cao-su.html
30. Xe tông người vụ hỗn chiến của chi nhánh ngân hàng / Phương Nam // https://plo.vn.2020 (ngày 28 tháng 4)
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/binh-thuan-xe-tong-nguoi-vu-hon-chien-cua-chi-nhanhngan-hang-909116.html

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

