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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

BÌNH THUẬN KHÔNG CHỦ QUAN TRONG CÔNG TÁC 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

hó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc 

Thịnh lưu ý, mặc dù đã bước qua 

đỉnh dịch ở đợt 1, nhưng trước tình 

hình diễn biến phức tạp, Bình Thuận không 

chủ quan trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19, nhất là khi Hàm Tiến - Mũi Né là 

điểm đến du lịch hấp dẫn.  

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại buổi làm 

việc với Bình Thuận. (Ảnh: TTXVN) 

Ngày 25/8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị 

Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác Trung ương 

đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận. 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước 

Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những kết 

quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 

thời gian qua. Nổi bật, trong 6 tháng đầu 

năm, Bình Thuận thực hiện tốt mục tiêu kép 

vừa phòng, chống, kiểm soát được dịch 

COVID-19 vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 

bảo đảm đời sống nhân dân, trật tự an toàn 

xã hội. 

Cùng với việc thực hiện tốt việc giải quyết 

chế độ, chính sách cho người có công, Bình 

Thuận cũng đạt được một số kết quả về thu 

ngân sách; tỷ lệ giảm nghèo bền vững; công 

tác xây dựng Đảng; lan tỏa các phong trào 

thi đua yêu nước. 

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề 

nghị tỉnh Bình Thuận cần tập trung hơn nữa 

cải cách thủ tục hành chính, nâng cao các 

chỉ số PCI, PAPI cũng như tạo môi trường 

thuận lợi thu hút đầu tư kinh doanh. Đồng 

thời, tỉnh cần nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ 

có chuyên môn cao, năng lực thực tiễn... 

Phó Chủ tịch nước lưu ý, mặc dù đã bước 

qua đỉnh dịch ở đợt 1, nhưng trước tình hình 

diễn biến phức tạp, Bình Thuận không được 

chủ quan trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19, nhất là khi Hàm Tiến - Mũi Né là 

điểm đến du lịch hấp dẫn. Ngoài ra, Bình 

Thuận chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh 

và Đại hội thi đua yêu nước sắp tới. 

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cho biết, 

trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản 

phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 3,81% và cả 

năm 2020 ước tăng 4,5%.  

Để bảo đảm mục tiêu kép vừa phòng, 

chống, kiểm soát được dịch COVID-19 vừa 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm đời 

sống nhân dân, trật tự an toàn xã hội, Bình 

Thuận đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu 

đột phá. 

 
Song Thu //  

https://baophapluat.vn.- 2020 
 (ngày 25 tháng 8) 

https://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-

thanh/binh-thuan-khong-chu-quan-trong-

cong-tac-phong-chong-dich-covid19-

538889.html 

 

P 

https://baophapluat.vn/trong-nuoc/pho-chu-tich-nuoc-xuc-dong-tham-hai-be-song-sinh-truc-nhi-dieu-nhi-530090.html
https://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/binh-thuan-khong-chu-quan-trong-cong-tac-phong-chong-dich-covid19-538889.html
https://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/binh-thuan-khong-chu-quan-trong-cong-tac-phong-chong-dich-covid19-538889.html
https://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/binh-thuan-khong-chu-quan-trong-cong-tac-phong-chong-dich-covid19-538889.html
https://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/binh-thuan-khong-chu-quan-trong-cong-tac-phong-chong-dich-covid19-538889.html
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BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN THĂM, KIỂM TRA VÀ TẶNG QUÀ 
CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BAN CHQS HUYỆN PHÚ QUÝ 

gày 30/8, Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa, 
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận thăm, kiểm tra và tặng quà các 

đơn vị thuộc Ban CHQS huyện Phú Quý. 

Kiểm tra thực tế tại các đơn vị trên đảo, 
đoàn nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 
vụ những tháng đầu năm và những nhiệm 
vụ trọng tâm thực hiện trong giai đoạn cuối 
năm 2020. 

 

Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS 
tỉnh Bình Thuận tặng quà các đơn vị. 

Những nỗ lực vượt bậc trong huấn luyện, 
sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng chống 
dịch bệnh, xây dựng đơn vị chính quy, chấp 

hành kỷ luật nghiêm, tăng gia sản xuất, xây 
dựng cảnh quan sạch, đẹp được Chỉ huy 
trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận và biểu 
dương. 

Trong giai đoạn cuối năm 2020, Đại tá 
Nguyễn Anh Nghĩa, yêu cầu  các đơn vị tăng 
cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu, 
nhất là các ngày lễ, tết, Đại hội Đảng bộ 
Quân đội; tập trung huấn luyện nâng cao và 
huấn luyện chuẩn bị cho diễn tập vòng tổng 
hợp cuối năm, chú ý phối hợp với các đơn vị 
của Bộ Quốc phòng và Quân khu trong huấn 
luyện diễn tập phòng thủ đảo. Tổ chức quán 
triệt, học tập và có nghị quyết, kế hoạch, 
chương trình hành động để thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng các cấp; sẵn sàng lực 
lượng, phương tiện, phương án phòng 
chống thiên tai, giúp Nhân dân trong các tình 
huống khẩn cấp. 

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

 (ngày 31 tháng 8) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-
binh-thuan-tham-kiem-tra-va-tang-qua-cac-

don-vi-thuoc-ban-chqs-huyen-phu-quy-
1428259235-0019432s34910gs 

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

ĐẠI TÁ TRẦN VĂN TOẢN ĐƯỢC BẦU GIỮ CHỨC VỤ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 
CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN 

ại tá Trần Văn Toản - Giám đốc Công 
an tỉnh được Đại hội bầu giữ chức vụ 
Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025. 

Đại tá Trần Văn Toản – Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh 
Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn 
trương, trách nhiệm, chiều 6/8, Đại hội đại 
biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận lần 
thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã kết thúc 
thành công, tốt đẹp. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh đã 
bầu ra 19 đồng chí vào Ban Chấp hành 
nhiệm kỳ mới. Đại tá Trần Văn Toản - Giám 
đốc Công an tỉnh được Đại hội bầu giữ chức 
vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 
2020 - 2025. Đại hội đã bầu ra 13 đại biểu 
chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần 
thứ XIV. 

N 

Đ 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-tham-kiem-tra-va-tang-qua-cac-don-vi-thuoc-ban-chqs-huyen-phu-quy-1428259235-0019432s34910gs
https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-tham-kiem-tra-va-tang-qua-cac-don-vi-thuoc-ban-chqs-huyen-phu-quy-1428259235-0019432s34910gs
https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-tham-kiem-tra-va-tang-qua-cac-don-vi-thuoc-ban-chqs-huyen-phu-quy-1428259235-0019432s34910gs
https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-tham-kiem-tra-va-tang-qua-cac-don-vi-thuoc-ban-chqs-huyen-phu-quy-1428259235-0019432s34910gs
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Đại hội đã thảo luận Báo cáo chính trị, 
Báo cáo kiểm điểm, Dự thảo Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm 
kỳ 2020-2025. Đại hội đã biểu quyết thông 
qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong 
đó, xác định mục tiêu tiếp tục nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, 
xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công 
an Bình Thuận trong sạch, vững mạnh, đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật 
tự, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư tỉnh uỷ Bình Thuận 
phát biểu tại đại hội. 

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Mạnh 
Hùng Bí thư tỉnh uỷ Bình Thuận nêu rõ: 
Trong nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ, chiến sĩ 
công an tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực khắc 
phục khó khăn, đạt nhiều kết quả quan 
trọng. Toàn ngành Công an đã bám sát sự 
chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng ủy Trung 
ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy. Trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ, ngành Công an đã phối 
hợp tốt với lực lượng quân sự, biên phòng, 
các sở, ngành qua đó hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao. Nhờ vậy, tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
cơ bản được giữ vững, tạo điều kiện để tỉnh 
nhà phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong thời gian đến, dự báo tình hình thế 
giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức 
tạp, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục tiến hành 
các hành vi chống phá nhằm gây mất ổn 
định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; một 
số tệ nạn, tội phạm cần đặc biệt quan tâm. 
Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội 
trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi lực 
lượng Công an Bình Thuận phải luôn nêu 

cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mài sắt 
ý chí tiến công, không để bị động, bất ngờ, 
luôn giữ vũng trật tự an toàn xã hội để góp 
phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh nhà. 

Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng nhất 
trí với nhiệm vụ trong báo cáo chính trị của 
Đảng ủy Công an tỉnh khóa XI đã trình ra Đại 
hội và lưu ý ngành Công an phải làm tốt vai 
trò nồng cốt tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, trọng tâm là tăng cường 
công tác nắm, phân tích, đánh giá dự báo 
sát với tình hình; kịp thời giải quyết hiệu quả 
các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, kiểm 
soát tốt tình hình, không để bị động, bất ngờ 
trong mọi tình huống; không để hình thành 
các điểm nóng, tuyệt đối không để hình 
thành các tổ chức chính trị đối lập tại địa 
phương. 

Tổ chức lực lượng trinh sát rộng khắp, 
nắm chắc tình hình địa bàn; chủ động phối 
hợp tốt với các lực lượng trong bảo vệ an 
ninh quốc gia, xử lý tốt các tình huống trên 
địa bàn trọng điểm; thường xuyên rà soát, 
bổ sung các phương án bảo vệ an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm trên địa bàn; triển 
khai có hiệu quả các đề án về an ninh trật tự 
mà Thường trực Tỉnh ủy đã cho ý kiến và 
UBND tỉnh đã ban hành; tăng cường các 
biện pháp bảo vệ mục tiêu trọng điểm, chú 
trọng huấn luyện theo tình huống; chỉ đạo 
quyết liệt công tác đấu tranh, trấn áp tội 
phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tín dụng 
đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê có tính 
chất côn đồ, trộm cắp, cướp giật, tội phạm 
sử dụng công nghệ cao, tham nhũng, ma 
túy... 
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Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh đã bầu ra 19 
đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. 

Tập trung xây dựng lực lượng Công an 
nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, 
hiện đại, vững mạnh về chính trị, tuyệt đối 
trung thành với Tổ Quốc, với Đảng, với Nhà 
nước và Nhân dân. Đặc biệt, coi trọng công 
tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, 
nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, ý chí 
chiến đấu, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, 
chiến sĩ gắn với không ngừng nâng cao trình 
độ nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm. 

Tăng cường xây dựng Đảng bộ Công an 
tỉnh Bình Thuận trong sạch, vững mạnh về 
chính trị, về tư tưởng, về tổ chức và đạo đức. 
Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, 
thường xuyên quán triệt sâu sắc và tổ chức 
triển khai hiệu quả đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước, chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của 
Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, 
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác công an. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh 
Hùng tin tưởng rằng, Đảng ủy Công an tỉnh 
Bình Thuận sẽ xuất sắc hoàn thành các 
nhiệm vụ được giao. 

 

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

(ngày 6 tháng 8) 

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-
hoi/dai-ta-tran-van-toan-duoc-bau-giu-chuc-
vu-bi-thu-dang-uy-cong-an-tinh-binh-thuan-

d131451.html 

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

ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN LÃNH ĐẠO 
HIỆU QUẢ CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ 

rước diễn biến phức tạp, khó lường 
của tình hình an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội, Bộ CHQS tỉnh Bình 

Thuận đã có hàng loạt thay đổi, nhất là tập 
trung huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để ứng 
phó với các tình huống mới nảy sinh, tăng 
cường công tác nắm tình hình địa bàn, chú 
trọng công tác dân vận, vận động quần 
chúng, rèn luyện kỷ luật, chấp hành kỷ 
cương… 

Hỏa lực tăng cường luyện tập bảo vệ đảo Phú Quý. 

Đột phá nâng cao chất lượng huấn 
luyện 

Đại đội Trinh sát 5, đơn vị được Bộ CHQS 
tỉnh chọn xây dựng điểm nâng cao chất 
lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cán 
bộ, chiến sĩ đại đội tập luyện sát với nhiệm 
vụ và yêu cầu chiến đấu của đơn vị. Giỏi võ, 
thành thạo kỹ thuật vượt tường, leo dây đáp 
ứng tốt với cách đánh “bất ngờ, luồn sâu, 
đánh đau, đánh hiểm”. Những buổi huấn 
luyện đêm, huấn luyện theo tình huống, 
hành quân dã ngoại, vượt vật cản trong mọi 
địa hình với người lính Trinh sát nay đã 
thành thục. Việc này giúp họ tự tin nhận và 
hoàn thành mọi nhiệm vụ. 

Để khắc phục và từng bước nâng cao 
chất lượng huấn luyện, Đảng ủy Quân sự 
tỉnh chọn khâu đột phá “Nâng cao chất 
lượng huấn luyện và kết quả hội thi, hội 
thao”.  Cụ thể hóa việc này, Phòng Tham 
mưu xây dựng, triển khai thực hiện mô hình 

T 

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/dai-ta-tran-van-toan-duoc-bau-giu-chuc-vu-bi-thu-dang-uy-cong-an-tinh-binh-thuan-d131451.html
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/dai-ta-tran-van-toan-duoc-bau-giu-chuc-vu-bi-thu-dang-uy-cong-an-tinh-binh-thuan-d131451.html
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/dai-ta-tran-van-toan-duoc-bau-giu-chuc-vu-bi-thu-dang-uy-cong-an-tinh-binh-thuan-d131451.html
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/dai-ta-tran-van-toan-duoc-bau-giu-chuc-vu-bi-thu-dang-uy-cong-an-tinh-binh-thuan-d131451.html
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“5 không, 3 phát huy” trong huấn luyện. Trên 
cơ sở đó LLVT tỉnh chấm dứt tình trạng huấn 
luyện “chay”, sai đối tượng theo tổ chức biên 
chế, cắt xén thời gian, chương trình huấn 
luyện, quyết toán sai, vượt quân số, để mất 
an toàn về người, vũ khí trang bị. Với nội 
dung thi đua “5 không, 3 phát huy”, phòng 
tham mưu hướng dẫn các địa phương, đơn 
vị đưa vào phát động trong từng đợt huấn 
luyện. Trong huấn luyện cho dân quân, quân 
dự bị động viên đều lấy nội dung “5 không, 
3 phát huy” làm mục tiêu chính, trọng tâm. 
Không những vậy, các chỉ tiêu, nhiệm vụ về 
diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp 
huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 
25% cấp xã, diễn tập phòng chống lụt bão, 
tìm kiếm cứu nạn đều đạt được mục đích, 
yêu cầu, sát thực tế chiến đấu… 

Tăng cường đoàn kết quân dân 

Giờ đây ở Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận, 
hình ảnh chức sắc đại diện cho các tôn giáo, 
già làng, trưởng bản với sắc phục khác nhau 
ngồi dùng bữa cơm chung, trò chuyện với 
Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh trở 
thành thường xuyên. Trong những lần gặp 
nhau họ nói về sự kết nối của lực lượng vũ 
trang (LLVT) với tôn giáo, dân tộc mới thấy 
được mô hình “LLVT tỉnh Bình Thuận tăng 
cường đoàn kết với dân tộc, tôn giáo” rất phù 
hợp với nhu cầu thực tế. Hai bên đều đồng 
thuận, mong muốn đưa chủ trương chính 
sách của Đảng, Nhà nước đến đồng bào, 
những người dân có đạo nhanh nhạy, chính 
xác. Những chuyến viếng thăm, giao lưu, 
học hỏi vào các dịp đặc biệt của cả hai bên 
tin cậy chia sẻ cả những khó khăn nhỏ nhất 
như chuyện 1 hộ dân có đạo, 1 hộ dân tộc ít 
người nào đang có cuộc sống trở ngại, 
nghèo khó, chưa có nhà. Và những căn nhà 
mang tên Đoàn kết đã xuất hiện là minh 
chứng cụ thể cho mối liên kết ấy. 20 căn nhà 
được trao tặng cho gia đình đồng bào dân 
tộc, tôn giáo trên địa bàn. Các đơn vị trong 
LLVT tỉnh Bình Thuận đến thăm 485 lượt cơ 
sở tôn giáo, tặng quà với tổng trị giá gần 270 
triệu đồng. Kết quả rõ nhất là sự ủng hộ của 
các vị chức sắc, nhà tu hành, người có uy 
tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với 
việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng cũng như động viên tín đồ thực hiện 
tốt nghĩa vụ quân sự, tham gia huấn luyện 

dân quân, dự bị động viên… đã tăng cao. 
Nhận thấy sự thiết thực của mô hình này, 
Quân khu nhân rộng mô hình dân vận trên ở 
Bình Thuận ra 8 tỉnh, thành khác vào cuối 
năm 2019. 

Với dân tộc, tôn giáo, 2 lĩnh vực mà các 
thế lực thù địch hay lợi dụng để phá vỡ khối 
đoàn kết, thì LLVT tỉnh Bình Thuận xây dựng 
được thế trận lòng dân vững vàng như thế. 
Điều ấy như củng cố niềm tin của dân với 
Quân đội, với Đảng, vốn đã xây dựng nhiều 
năm qua từ những hoạt động dân vận của 
LLVT. 

Nhiệm kỳ 5 năm tới, Đảng ủy, Bộ CHQS 
tỉnh Bình Thuận nhận định, địa phương vẫn 
là một trọng điểm về khiếu kiện, tụ tập gây 
rối, hoạt động trái phép của các đối tượng 
lợi dụng tôn giáo, ngư dân khai thác xâm 
phạm vùng biển nước ngoài và cả trọng 
điểm về ô nhiễm môi trường lẫn dịch bệnh, 
thiên tai. Vì vậy, yêu cầu nhiệm vụ của công 
tác quân sự, quốc phòng trong thời gian tới 
đòi hỏi LLVT thực hiện nhiệm vụ với tầm cao 
hơn, nhất là trong tham mưu xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, tỷ 
lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt từ 25% 
trở lên, riêng dân quân 20% trở lên; 100% 
Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã tham gia 
cấp ủy địa phương cùng cấp…Trong xây 
dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện yêu 
cầu đạt từ 90% - 100%, tuyển quân tròn 
khâu, đạt 100% chỉ tiêu ở cả 3 cấp; 100% 
cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, 
trong đó có 90% cán bộ cấp tiểu đoàn, 80% 
cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện giỏi; 
100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt 
nhiệm vụ…Trong xây dựng Đảng bộ, hằng 
năm, có từ 95% trở lên tổ chức Đảng hoàn 
thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ 
chức Đảng yếu kém… 

 

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

 (ngày 7 tháng 8 

https://baoquankhu7.vn/dang-bo-quan-
su-tinh-binh-thuan-lanh-dao-hieu-qua-cac-

khau-dot-pha-532661786-
0019184s34010gs

https://baoquankhu7.vn/dang-bo-quan-su-tinh-binh-thuan-lanh-dao-hieu-qua-cac-khau-dot-pha-532661786-0019184s34010gs
https://baoquankhu7.vn/dang-bo-quan-su-tinh-binh-thuan-lanh-dao-hieu-qua-cac-khau-dot-pha-532661786-0019184s34010gs
https://baoquankhu7.vn/dang-bo-quan-su-tinh-binh-thuan-lanh-dao-hieu-qua-cac-khau-dot-pha-532661786-0019184s34010gs
https://baoquankhu7.vn/dang-bo-quan-su-tinh-binh-thuan-lanh-dao-hieu-qua-cac-khau-dot-pha-532661786-0019184s34010gs
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ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ NHIỆM KỲ 2020 – 2025 

gày 31/7/2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh 
Bình Thuận tổ chức hội nghị đảng 
viên trong toàn Đảng bộ thông báo 

nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ 
Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 
2025 và khen thưởng các tập thể, có nhân 
có thành tích trong đại hội. 

Bộ CHQS tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong chuẩn bị và phục vụ đại hội. 

Thượng tá Ngô Minh Lực, Phó Bí thư 
Thường trực Đảng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh 
thông báo kết quả công tác chỉ đạo đại hội 
các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; công tác 
chuẩn bị văn kiện, nhân sự, bảo đảm và tiến 
hành tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân 
sự tỉnh lần thứ XII đúng thời gian, chương 
trình, nội dung theo quy định. 

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh bầu Ban 
chấp hành, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, đặc biệt là 
đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết lãnh 
đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây 
dựng khu vực phòng thủ trong nhiệm kỳ tới. 
Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu các chi, Đảng 
bộ trực thuộc và LLVT tỉnh nhanh chóng 
quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình 
hành động và người chỉ huy đơn vị xây dựng 
kế hoạch, tổ chức quán triệt đến tất cả cán 
bộ, chiến sĩ, quyết tâm thực hiện thắng lợi, 
đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần 
thứ XII đề ra. 

Ghi nhận những nỗ lực của tập thể, cá 
nhân trong chuẩn bị, phục vụ và tổ chức đại 
hội, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 6 tập thể và 
11 cá nhân có thành tích xuất sắc. 

                                                                  
                    Duy Thỉnh // 

https://baoquankhu7.vn.- 2020 
 (ngày 1 tháng 8) 

https://baoquankhu7.vn/dang-bo-quan-
su-tinh-binh-thuan-thong-bao-nhanh-ket-

qua-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-su-
nhiem-ky-2020-2025--1591513361-

0019091s34010gs

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

BÌNH THUẬN: GIÁM SÁT CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO 
VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS  

à Nguyễn Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn 
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận 
vừa có buổi làm việc với Ban Dân tộc 

tỉnh Bình Thuận về giám sát chuyên đề “Kết 
quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 
76/2014/QH13 về thực hiện mục tiêu giảm 
nghèo bền vững” vào cuối tuần qua.  

Được biết, giai đoạn 2015 - 2020, Ban 
Dân tộc tỉnh Bình Thuận thực hiện bằng các 
giải pháp lồng ghép các nguồn vốn của 
Trung ương và địa phương để thực hiện 

mục tiêu giảm nghèo bền vững với tổng số 
vốn trên 546 tỷ đồng. 

Trong đó ngân sách Trung ương 115,8 tỷ 
đồng, ngân sách tỉnh 430,6 tỷ đồng với các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phươngđã góp phần thực hiện các chương 
trình, dự án, chính sách hỗ trợ vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số (DTTS), tập trung ở 
nhiều lĩnh vực như hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ 
tầng; phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh 
kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; chính 
sách phát triển giáo dục. 

N 

B 

https://baoquankhu7.vn/dang-bo-quan-su-tinh-binh-thuan-thong-bao-nhanh-ket-qua-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-su-nhiem-ky-2020-2025--1591513361-0019091s34010gs
https://baoquankhu7.vn/dang-bo-quan-su-tinh-binh-thuan-thong-bao-nhanh-ket-qua-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-su-nhiem-ky-2020-2025--1591513361-0019091s34010gs
https://baoquankhu7.vn/dang-bo-quan-su-tinh-binh-thuan-thong-bao-nhanh-ket-qua-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-su-nhiem-ky-2020-2025--1591513361-0019091s34010gs
https://baoquankhu7.vn/dang-bo-quan-su-tinh-binh-thuan-thong-bao-nhanh-ket-qua-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-su-nhiem-ky-2020-2025--1591513361-0019091s34010gs
https://baoquankhu7.vn/dang-bo-quan-su-tinh-binh-thuan-thong-bao-nhanh-ket-qua-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-su-nhiem-ky-2020-2025--1591513361-0019091s34010gs
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Quang cảnh buổi làm việc. 

Đến nay, 100% xã vùng đồng bào DTTS 
đã có đường nhựa hóa thông suốt đến trung 
tâm xã; 100% xã được phủ sóng truyền 
hình, phát thanh; 98% hộ sử dụng điện lưới 
quốc gia; 88,3% hộ được sử dụng nước 
sạch; 17/17 xã thuần đồng bào DTTS có nhà 
văn hóa; 100% thôn, bản có nhà sinh hoạt 
cộng đồng; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 
dưỡng giảm còn 21,6%; 100% đồng bào 
DTTS thuộc vùng khó khăn, diện hộ nghèo, 
hộ cận nghèo được cấp miễn phí thẻ bảo 
hiểm y tế. 

Phát biểu tại buổi họp, bà Nguyễn Thị 
Phúc, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội 
tỉnh Bình Thuận đánh giá cao những kết quả 
và nỗ lực của Ban Dân tộc cùng các cấp, các 
ngành trong việc thực hiện mục tiêu giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020. 

Thông qua việc thực hiện chính sách 
nhiều hộ nghèo đã nỗ lực vươn lên thoát 
nghèo bền vững, đời sống vật chất và tinh 
thần của đồng bào DTTS đã có nhiều cải 
thiện. Bên cạnh đó, thông qua việc lồng 

ghép thực hiện nhiều chương trình, dự án; 
hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là về giao 
thông, thủy lợi… tại các xã nghèo tiếp tục 
được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng 
tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt cho người 
dân, góp phần thực hiện Chương trình xây 
dựng nông thôn mới. 

Đối với hệ thống giáo dục vùng đồng bào 
DTTS hiện nay khá hoàn chỉnh; trường lớp 
được đầu tư nâng cấp; tỷ lệ học sinh các cấp 
đến trường ngày càng tăng. Mạng lưới y tế 
tiếp tục được củng cố, cơ bản đáp ứng yêu 
cầu. 

Từ những kết quả đạt được đã góp phần 
quan trọng, thúc đẩy vùng đồng bào DTTS 
phát triển nhanh hơn trong thời gian tới; khối 
đại đoàn kết giữa các dân tộc được tăng 
cường; đồng thời, tiếp tục tạo niềm tin của 
đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước. 

Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian Ban 
Dân tộc tỉnh Bình Thuận, cùng các ngành 
thường xuyên quan tâm kiểm tra các hộ 
đồng bào dân tộc đã thoát nghèo, cần vận 
động, tuyên truyền tới người dân luôn tích 
cực tham gia sản xuất, tránh tình trạng tái 
nghèo, giảm nghèo không bền vững. 

 

Hà Lê // http://daidoanket.vn.- 2020 
(ngày 16 tháng 8) 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-giam-sat-
cong-tac-giam-ngheo-vung-dong-bao-dtts-

504523.html 

 

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

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THAM MƯU, TĂNG CƯỜNG TIỀM LỰC 
QUỐC PHÒNG TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ  

a đời vào mùa thu Tháng Tám lịch sử 
(25-8-1945 / 25-8-2020), 75 năm 
qua, LLVT tỉnh Bình Thuận đã nêu 

cao tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết gắn 
bó với nhân dân, vừa chiến đấu vừa xây 
dựng, lập nên nhiều chiến công oanh liệt, 
góp phần vào thắng lợi chung trong các cuộc 
kháng chiến chống ngoại xâm. 

Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng ủy, 
Bộ CHQS tỉnh luôn chủ động tham mưu cho 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tăng 
cường tiềm lực quốc phòng trong thời kỳ 
mới. 

Đầu năm 1945 sau khi Nhật đảo chính 
Pháp, tình hình cách mạng ở tỉnh Bình 
Thuận chuyển biến rất mau lẹ. Ngày 25-8-

R 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-giam-sat-cong-tac-giam-ngheo-vung-dong-bao-dtts-504523.html
http://daidoanket.vn/binh-thuan-giam-sat-cong-tac-giam-ngheo-vung-dong-bao-dtts-504523.html
http://daidoanket.vn/binh-thuan-giam-sat-cong-tac-giam-ngheo-vung-dong-bao-dtts-504523.html
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1945, khoảng 5.000 quần chúng diễu hành 
trước Dinh tỉnh trưởng (Tòa xứ) tại TP Phan 
Thiết. Để bảo vệ quần chúng biểu tình, có 
đội vũ trang-tiền thân của LLVT tỉnh Bình 
Thuận ngày nay. Ngày 25-8-1945 trở thành 
Ngày truyền thống của LLVT Bình Thuận. 

Ngay sau khi giành chính quyền năm 
1945, LLVT tỉnh đã cùng nhân dân truy bắt, 
trừng trị bọn gian ác, tích cực luyện tập, phát 
triển lực lượng. LLVT tỉnh Bình Thuận chủ 
động xây dựng đơn vị đến cấp trung đoàn, 
bộ đội địa phương huyện và phát triển dân 
quân du kích, xây dựng phong trào chiến 
tranh du kích rộng khắp, vận dụng linh hoạt 
nhiều hình thức tác chiến, lập nên nhiều 
chiến thắng, như trận Lầu Ông Hoàng; 
Duồng; Mương Mán; Sông Quao... kịp thời 
chia lửa với các chiến trường, giữ vững 
vùng giải phóng, căn cứ cách mạng, góp 
phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Pháp. 

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận kiểm tra, động 
viên cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Phú Quý trong diễn 
tập.  Ảnh: DUY NGUYỄN 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, LLVT tỉnh Bình Thuận phát triển thêm 
nhiều đơn vị chủ lực, dân quân du kích, 
LLVT tại thôn, xã, thị trấn. Các đơn vị chủ 
lực tăng cường bố phòng, bảo vệ căn cứ, 
chống địch càn quét, kịp thời phối hợp, độc 
lập tập kích các trận đánh hỗ trợ phong trào 
đấu tranh của quần chúng, cùng các lực 
lượng giải phóng quê hương, góp phần giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với 
những thành tích xuất sắc, LLVT tỉnh Bình 
Thuận đã viết nên truyền thống “tự lực tự 
cường, chiến đấu oanh liệt, thắng lợi vẻ 
vang”, được Đảng, Nhà nước phong tặng 
danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. 

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 
hiện nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận luôn quán triệt, triển khai thực hiện tốt 
các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT, 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân 
(QPTD) vững mạnh, xây dựng khu vực 
phòng thủ (KVPT) vững chắc. Những năm 
qua, tỉnh Bình Thuận đã xây dựng lực lượng 
dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu, lực lượng 
dân quân tự vệ (DQTV) đạt 1,5% dân số. 
Tỉnh tập trung xây dựng đại đội dân quân 
thường trực mạnh, trung đội tự vệ tại các 
khu công nghiệp và lực lượng tự vệ trong 
doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài... 

Là tỉnh ven biển, Bình Thuận chú trọng 
xây dựng dân quân biển vững mạnh, ưu tiên 
chọn những thanh niên có trình độ văn hóa, 
sức khỏe và ngư dân có kinh nghiệm hoạt 
động trên biển. Các đơn vị phối hợp với các 
lực lượng huấn luyện sát địa bàn và gắn với 
tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ ngư dân vươn 
khơi bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo. Trong xây dựng lực lượng thường 
trực, Bộ CHQS tỉnh tổ chức biên chế tinh 
gọn, đúng quy định, xây dựng cơ quan, đơn 
vị vững mạnh toàn diện, làm tốt công tác 
tham mưu. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh phối 
hợp với các lực lượng tổ chức tốt các cuộc 
diễn tập KVPT, phòng thủ biển, nhằm nâng 
cao trình độ, khả năng tác chiến, hoạt động 
của các lực lượng trong KVPT, huy động 
nhiều nguồn lực xây dựng KVPT. Kết quả 
huấn luyện, diễn tập hằng năm có 100% 
khoa, mục đạt khá, giỏi, an toàn, chấp hành 
nghiêm kỷ luật... 

Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển 
khai đồng bộ các biện pháp giáo dục, nâng 
cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân 
dân trong xây dựng thế trận lòng dân, nền 
QPTD vững mạnh gắn với thế trận an ninh 
nhân dân, biên phòng toàn dân trong KVPT. 
Địa phương làm tốt công tác bồi dưỡng kiến 
thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, 
nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong hệ thống 
chính trị, chức sắc tôn giáo, người có uy tín 
trong cộng đồng dân cư. Bộ CHQS tỉnh còn 
phối hợp với các ban, ngành triển khai nhiều 
phong trào, chương trình chăm lo, hỗ trợ các 
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địa phương, nhất là địa bàn trọng điểm, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo để phát 
triển kinh tế-xã hội, củng cố hệ thống chính 
trị cơ sở, xây dựng lực lượng nòng cốt chính 
trị. Từ thực tiễn, Bộ CHQS tỉnh triển khai 
hiệu quả mô hình “LLVT tỉnh tăng cường 
đoàn kết với các tổ chức tôn giáo, dân tộc” 
và thực hiện tốt phòng, chống thiên tai, cứu 
hộ, cứu nạn, ứng phó với hạn hán... Từ năm 
2019 đến nay, đơn vị huy động hơn 18.000 
lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân sửa 
chữa 24km đường giao thông nông thôn, 
xây dựng 26 "Nhà tình nghĩa quân dân”, 
“Nhà tình nghĩa”... Qua đó củng cố niềm tin 
của nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền 
cơ sở, xây dựng thế trận lòng dân vững 
chắc. 

Kế thừa và phát huy truyền thống anh 
hùng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thời gian tới 

tiếp tục tập trung quán triệt, cụ thể hóa quan 
điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, gắn 
với thực hiện tốt các phong trào, các cuộc 
vận động trong quân đội và của địa phương, 
xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 
xây dựng LLVT, nền QPTD vững mạnh, có 
chiều sâu vững chắc, góp phần giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa 
bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền 
vững ở địa phương. 

 
Nguyễn Anh Nghĩa // 

https://www.qdnd.vn.- 2020 
 (ngày 23 tháng 8) 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-
ninh/xay-dung-quan-doi/nang-cao-hieu-

qua-tham-muu-tang-cuong-tiem-luc-quoc-
phong-trong-khu-vuc-phong-thu-632471

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

PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH THĂM VÀ LÀM VIỆC 
TẠI TỈNH BÌNH THUẬN 

áng 25-8, đồng chí Đặng Thị Ngọc 
Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 
Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác đã 

đến thăm và có buổi làm việc với lãnh đạo 
tỉnh Bình Thuận về kết quả thực hiện kế 
hoạch kinh tế-xã hội năm năm (giai đoạn 
2015-2020) gắn với thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 
2015-2020. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại buổi làm 
việc với tỉnh Bình Thuận 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí 
Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 
kinh tế-xã hội năm năm gắn với thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã 

đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Bình 
Thuận trong thực hiện nhiệm vụ kép, vừa 
phát triển kinh tế, vừa nỗ lực phòng, chống 
dịch Covid-19; tăng trưởng của tỉnh riêng 
trong bảy tháng đầu năm 2020 đạt 3,81%; 
thu ngân sách gần năm nghìn tỷ đồng; đặc 
biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 
đã có những nỗ lực rất lớn để kìm chế, ngăn 
chặn và cơ bản đến nay đã thành công 
không để dịch bùng phát. 

Phó Chủ tịch nước biểu dương Bình 
Thuận đã làm tốt công tác giải quyết chính 
sách cho người có công trong các cuộc 
kháng chiến giải phóng dân tộc và chiến 
tranh bảo vệ biên giới; công tác giảm nghèo 
có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ 
nghèo giảm còn 1,26%. 

Về cơ bản, đến thời điểm này, Bình 
Thuận đã tổ chức thành công Đại hội Đảng 
bộ cấp cơ sở và sắp hoàn thành Đại hội 
Đảng bộ cấp trên cơ sở. Bình Thuận quan 
tâm đến phong trào thi đua yêu nước, đặc 
biệt là các phong trào do Thủ tướng Chính 
phủ phát động lan tỏa đến các ngành các 
cấp, như phong trào cả nước chung sức xây 

S 
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dựng nông thôn mới; phong trào giảm nghèo 
không để ai bị bỏ lại phía sau…  

Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao 
việc Bình Thuận đã mạnh dạn thẳng thắn chỉ 
ra những hạn chế, khuyết điểm cần phải 
khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, 
đồng tình với tỉnh trong việc đề ra năm nhiệm 
vụ trọng tâm và ba khâu đột phá mà Bình 
Thuận đã định hướng trong nhiệm kỳ tới. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Thuận 1,3 tỷ đồng.  

Phó Chủ tịch nước lưu ý Bình Thuận 
trong thời gian tới cần đặc biệt quan tâm tới 
việc nâng cao các chỉ số cải cách hành 
chính; tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư kinh 
doanh, liên kết, hợp tác phát triển; nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây 
dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, có 
năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức. 

Tiếp tục quán triệt dự thảo Văn kiện Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đến từng 

cán bộ đảng viên. Người dân cũng có thể 
tham gia góp ý nhằm phát huy trí tuệ của 
toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. 
Đánh giá đúng thực trạng tình hình của tỉnh 
trong năm năm qua, đề ra định hướng phát 
triển, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 
sát hợp, khả thi để thúc đẩy tình hình các 
mặt của tỉnh phát triển nhanh, hiệu quả và 
bền vững trong năm năm tới. 

Không được chủ quan lơ là trong công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn mới. 
Tiếp tục tạo ra động lực mới trong phong 
trào thi đua yêu nước trong từng ngành, 
từng cấp, từng tổ chức đoàn thể để tạo ra 
khí thế mới giúp Bình Thuận phát huy được 
những thành quả trên tất cả các lĩnh vực, 
nhất là phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và 
chăm lo công tác an sinh xã hội. 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng 
Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Quỹ Bảo trợ trẻ 
em tỉnh Bình Thuận 1,3 tỷ đồng; tặng Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh Bình Thuận tranh chân dung 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 

Đình Châu // 
 https://nhandan.com.vn.- 2020  

(ngày 25 tháng 8) 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-
kien/pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-

tham-va-lam-viec-tai-tinh-binh-thuan-
614289/

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

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT CÓ TÂN CHỦ TỊCH UBND 

ng Phan Nguyễn Hoàng Tân, Phó Bí 
thư Thành ủy Phan Thiết (tỉnh Bình 
Thuận) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch 

UBND TP Phan Thiết khóa XI, nhiệm kỳ 
2016 – 2021. 

Sáng 20-8, tại kỳ họp bất thường lần thứ 
4, HĐND TP Phan Thiết khóa XI đã bầu ông 
Phan Nguyễn Hoàng Tân, Phó Bí thư Thành 
ủy Phan Thiết giữ chức vụ Chủ tịch UBND 
TP Phan Thiết khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 
2021. 

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân (thứ 2 từ phải qua) 
nhận nhiệm vụ mới 

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân sinh năm 
1978, là thạc sĩ Chính sách công, trình độ lý 

Ô 
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luận chính trị cao cấp. Trước khi được bầu 
giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, 
ông Nguyễn Hoàng Tân là Phó Giám đốc Sở 
Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Thuận. 

Tân Chủ tịch UBND TP Phan Thiết phát biểu sau khi 
nhậm chức 

 

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu 
HĐND TP Phan Thiết cũng bỏ phiếu bầu bổ 
sung ông Lê Văn Chơn, Thành ủy viên, 
Trưởng Phòng Kinh tế TP Phan Thiết giữ 
chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, 
nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Các ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch 
UBND TP Phan Thiết; Võ Văn Thông, Phó 
Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, được miễn 
nhiệm chức danh để nhận công tác khác. 

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

 (ngày 20 tháng 8) 

https://www.sggp.org.vn/thanh-pho-
phan-thiet-co-tan-chu-tich-ubnd-

680573.html

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

TRAO GIẢI THI TÌM HIỂU 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG 
LLVT TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 25/8, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu 
75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh 

Bình Thuận (25/8/1945 – 25/8/2020). 

Trao giải thi tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống LLVT 
tỉnh Bình Thuận 

Cuộc thi được phát động đến tất các các 
cơ quan, đơn vị, nhà trường và Nhân dân 
trong tỉnh Bình Thuận. Nội dung cuộc thi, tập 
trung tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, 
chiến sĩ LLVT và các Nhân dân về chặng 
đường lịch sử vẻ vang 75 năm xây dựng, 
chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh 
Bình Thuận, nhiệm vụ xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình hiện nay. 

Gần 3 tháng phát động, Ban tổ chức 
nhận được gần 3.000 bài dự thi. Chất lượng 
bài dự thi tìm hiểu đáp ứng tốt yêu cầu, mục 
đích và thể lệ của cuộc thi. Nhiều bài dự thi 
đạt chất lượng tốt, đặc biệt có bài dự thi của 
các cựu chiến binh, các em học sinh, giáo 
viên, cán bộ công chức, viên chức, của cán 
bộ, chiến sĩ LLVT và Công an trên địa bàn 
tỉnh. Người dự thi tìm hiểu đầu tư nhiều công 
sức, trí tuệ để sưu tầm tư liệu, hình ảnh, 
trình bày sáng tạo, sinh động. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giải nhất tập 
thể cho Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Bình 
Thuận, Ban CHQS thành phố Phan Thiết đạt 
giải nhì, và 2 giải ba, 2 giải khuyến khích. 
Trao giải nhất cá nhân cho đồng chí Nguyễn 
Thị Ngọc Tuyết, cán bộ Thư viện tỉnh Bình 
Thuận, trao 3 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải 
khuyến khích cho các cá nhân đạt giải trong 
cuộc thi. 

                                                                  
      Duy Thỉnh // 

https://baoquankhu7.vn.- 2020 
 (ngày 26 tháng 8) 

https://baoquankhu7.vn/trao-giai-thi-tim-
hieu-75-nam-ngay-truyen-thong-llvt-tinh-

binh-thuan-2145665183-0019369s34010gs 

N 
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TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN 
TAND TỈNH BÌNH THUẬN  

gày 08/8, tại TAND tỉnh Bình Thuận, 
TANDTC tổ chức Lễ công bố và trao 
quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh 

án và Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận.  

Phó Chánh án thường trực TANDTC Lê Hồng Quang 
trao quyết định bổ nhiệm 

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp 
hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán 
sự Đảng, Phó Chánh án Thường trực 
TANDTC dự và chủ trì buổi lễ. 

Về phía địa phương có ông Nguyễn Ngọc 
Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
ông Đỗ Hữu Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban ngành tỉnh 
Bình Thuận và toàn thể cán bộ, Thẩm phán 
TAND tỉnh Bình Thuận. 

Thừa ủy quyền của Chánh án TANDTC, 
ông Nguyễn Tường Linh, Phó Vụ trưởng Vụ 
Tổ chức cán bộ TANDTC đã công bố Quyết 
định của Chánh án TANDTC về việc bổ 
nhiệm ông Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 
1967, Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận 

giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Bình 
Thuận. Nhiệm kỳ Chánh án của ông Thanh 
là 05 năm kể từ ngày 01/8/2020. 

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quản, sinh 
năm 1978, Thẩm phán trung cấp, Trưởng 
phòng Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và 
thi đua khen thưởng TAND tỉnh Bình Thuận 
giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Bình 
Thuận. Nhiệm kỳ Phó Chánh án của ông 
Quảng là 5 năm kể từ ngày 01/8/2020. 

Phó Chánh án thường trực TANDTC Lê Hồng Quang 
phát biểu giao nhiệm vụ 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chánh án 
thường trực TANDTC Lê Hồng Quang chúc 
mừng ông Nguyễn Văn Thanh và ông 
Nguyễn Văn Quản được Chánh án TANDTC 
bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án và Phó 
Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận. Đây là 
bước kiện toàn tổ chức và đảm bảo công tác 
lãnh đạo TAND hai cấp của tỉnh Bình Thuận. 

Phó Chánh án thường trực TANDTC Lê 
Hồng Quang ghi nhận và cảm ơn ông Biện 
Văn Hoan, người đã có nhiều cống hiến cho 
TAND hai cấp tỉnh Bình Thuận suốt thời gian 
qua. Với 36 năm công tác trong hệ thống 
TAND, đảm  nhiệm nhiều vị trí công tác khác 
nhau và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong 
đó, 33 năm làm thẩm phán, 9 năm làm Phó 
Chánh án TAND tỉnh, 4 năm làm Chánh án 
TAND tỉnh. Ông Hoan là người có phẩm chất 
chính trị, có đạo đức, lối sống trong sáng, có 
năng lực lãnh đạo, trình độ nghiệp vụ giỏi, 
trong công tác ông là người rất công tâm và 
khách quan. Đặc biệt, ông đã đào tạo được 
những cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo 
đức tốt để TANDTC quyết định bổ nhiệm 

N 
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ông Thanh giữ chức vụ Chánh án tỉnh kế 
nhiệm. Ông Hoan đã tự nguyện xin nghỉ chế 
độ trước tuổi để Chánh án TANDTC bổ 
nhiệm Chánh án mới, kịp thời cơ cấu vào 
cấp ủy địa phương, đây là nghĩa cử cao đẹp 
của ông Hoan rất đáng trân trọng và tôn 
vinh. 

Đối với ông Nguyễn Văn Thanh, là cán bộ 
được đào tạo chính quy, năng động trong 
công việc, ông có 28 năm công tác trong cơ 
quan nhà nước, 13 năm công tác tại Tòa án. 
Trong đó, có 9 năm làm Chánh án TAND cấp 
huyện, 3 năm làm Phó Chánh án TAND cấp 
tỉnh, ông Thanh đã nỗ lực phấn đấu, trải qua 
nhiều vị trí công tác khác nhau, đã có nhiều 
năm kinh nghiệm quản lý Tòa án và luôn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
Đối với ông Nguyễn Văn Quản, là cán bộ trẻ, 
có nhiệt huyết trong công tác, có trình độ 
chuyên môn tốt, có 19 năm công tác tại 
TAND hai cấp tỉnh Bình Thuận và luôn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc Chánh 
án TANDTC bổ nhiệm ông Thanh và ông 
Quản thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo 
TANDTC về năng lực, trách nhiệm và kinh 
nghiệm trong quản lý của ông Thanh và ông 
Quản. 

Phó Chánh án thường trực TANDTC tin 
tưởng với năng lực quản lý, trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, kinh nghiệp được tích lũy, 
các ông sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, 
giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, 
bản lĩnh chính trị; không ngừng học tập, trau 
dồi chuyên môn nghiệp vụ, phát huy vai trò 
của người lãnh đạo, đặc biệt trong quản lý, 
điều hành, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập 
trung dân chủ nhằm xây dựng TAND hai cấp 
tỉnh Bình Thuận trong sạch, vững mạnh góp 
phần vào sự thành công chung của hệ thống 
Tòa án. 

Phó Chánh án thường trực TANDTC Lê 
Hồng Quang đề nghị ông Thanh, ông Quản 
và ban lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, đảng 
viên của TAND hai cấp tỉnh Bình Thuận thực 
hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy 
định số 08-QĐ/TW của Trung ương. Mong 
các đồng chí là những tấm gương sáng về 
cả phong cách làm việc, trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, lối 
sống… để hình ảnh người cán bộ Tòa án 

luôn đẹp và cao thượng trong mắt người dân 
và toàn xã hội. 

Lãnh đạo TANDTC và lãnh đạo Tỉnh ủy chụp ảnh với 
lãnh đạo TAND tỉnh Bình Thuận 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc 
Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận khẳng định, Thường trực Tỉnh 
ủy rất tin tưởng năng lực chuyên môn và bản 
lĩnh chính trị của ông Nguyễn Văn Thanh và 
ông Nguyễn Văn Quản. Trong thời gian tới, 
đề nghị ông Thanh và ông Quản tiếp tục nỗ 
lực, phấn đấu, đoàn kết, phát huy sức mạnh 
tập thể để xây dựng TAND hai cấp tỉnh Bình 
Thuận trong sạch, vững mạnh, góp phần ổn 
định tình hình chính trị tại địa phương 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chánh án 
TAND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Thanh 
cảm ơn Ban cán sự Đảng, lãnh đạo 
TANDTC; Tỉnh ủy Bình Thuận; CBCC TAND 
tỉnh Bình Thuận đã tin tưởng, tín nhiệm giao 
nhiệm vụ cho ông và ông Nguyễn Văn Quản. 
Bản thân luôn xác định đây là vinh dự, đồng 
thời cũng là trách nhiệm nặng nề. Trên 
cương mới, ông và ông Quản tiếp tục phát 
huy những thành tích đạt được, luôn khiêm 
tốn, cầu thị, không ngừng học tập nâng cao 
trình độ, bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần 
đoàn kết nội bộ để cùng tập thể lãnh đạo, 
cán bộ, thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Bình 
Thuận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 
Quang Trung // 

https://conglyxahoi.net.vn.- 2020  
(ngày 8 tháng 8) 

https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/trao-
quyet-dinh-bo-nhiem-chanh-an-pho-chanh-

an-tand-tinh-binh-thuan-52155.html

https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chanh-an-pho-chanh-an-tand-tinh-binh-thuan-52155.html
https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chanh-an-pho-chanh-an-tand-tinh-binh-thuan-52155.html
https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chanh-an-pho-chanh-an-tand-tinh-binh-thuan-52155.html
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TUYÊN TRUYỀN CHO NGƯ DÂN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN 

áng 05/8, đồn Biên phòng Phú Quý, 
BĐBP Bình Thuận phối hợp Phòng 
kinh tế - Tài chính, Trạm Quản lý và 

Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản huyện Phú Quý 
tổ chức tuyên truyền về các quy định của 
pháp luật trong lĩnh vực thủy sản cho gần 
200 ngư dân. 

Cán bộ Đồn Biên phòng Phú Quý thông tin, tuyên 
truyền cho ngư dân. 

Tại buổi tuyền truyền, các báo cáo viên 
truyền tải đến bà con ngư dân các nội dung 
cơ bản về: Nghị định 42 quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, 
Chỉ thị 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình 
Thuận về "Một số nhiệm vụ và giải pháp cấp 
bách ngằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng 

tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản 
bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài"; 
Luật Thủy sản năm 2017. 

Cũng tại buổi tuyên truyền ngư dân còn 
được thông tin, phát tờ rơi tuyên truyền về 
các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm cần 
được bảo vệ; trách nhiệm của bà con ngư 
dân trong bảo vệ môi trường biển, khai thác 
biền vững và chung tay bảo vệ các loài thủy 
sản quý hiếm, cũng như các quy định của 
pháp luật đối với việc khai thác đánh bắt trái 
phép thủy sản nguy cấp, quý hiếm cần ưu 
tiên bảo vệ. 

Thông qua buổi tuyên truyền giúp bà con 
ngư dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp 
luật, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi 
phạm trong quá trình khai thác thủy sản 
cũng như trách nhiệm của mỗi ngư dân đối 
với việc chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
trên biển. 

 
Trung Thành // 

https://baoquankhu7.vn.- 2020 
 (ngày 5 tháng 8) 

https://baoquankhu7.vn/tuyen-truyen-
cho-ngu-dan-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-

trong-linh-vuc-thuy-san--1125059345-
0019163s36210gs

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

VỮNG VÀNG ĐẢO TIỀN TIÊU 

ừ trong cách nghĩ, cách làm, hành 
động của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện 
đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận hôm 

nay đã đổi thay. Những buổi huấn luyện trên 
thao trường của bộ đội thực sự “đổ mồ hôi”. 
Tay súng vững chắc hơn, ý chí kiên cường 
hơn. Các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng 
các cấp đã đi vào thực tế nhiệm vụ xây dựng 
Phú Quý vững vàng. 

Đại úy Dương Nguyễn Hiếu, Đại đội trưởng 
Đại đội bộ binh 1, Ban CHQS huyện Phú 
Quý, tỉnh Bình Thuận dứt lời nhận xét kết 
quả hợp luyện trong buổi huấn luyện chiến 

thuật Đại đội bộ binh đánh địch tập kích chia 
sẻ: Đơn vị vừa tiếp nhận chiến sĩ nhập ngũ 
năm 2020. Ổn định xong tiến hành ngay việc 
huấn luyện nâng cao, huấn luyện chiến 
thuật. Tập trung nâng cao chất lượng huấn 
luyện trong lúc này là cụ thể hóa chỉ tiêu, 
biện pháp, giải pháp Đại hội Đảng bộ Quân 
sự tỉnh và Đảng bộ Quân sự huyện Phú Quý 
nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. Đây còn là cơ 
sở để đơn vị bảo đảm tốt nhiệm vụ trực sẵn 
sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đảng bộ 
Quân khu, của tỉnh và Đảng bộ Quân đội. 

S 

T 

https://baoquankhu7.vn/tuyen-truyen-cho-ngu-dan-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-trong-linh-vuc-thuy-san--1125059345-0019163s36210gs
https://baoquankhu7.vn/tuyen-truyen-cho-ngu-dan-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-trong-linh-vuc-thuy-san--1125059345-0019163s36210gs
https://baoquankhu7.vn/tuyen-truyen-cho-ngu-dan-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-trong-linh-vuc-thuy-san--1125059345-0019163s36210gs
https://baoquankhu7.vn/tuyen-truyen-cho-ngu-dan-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-trong-linh-vuc-thuy-san--1125059345-0019163s36210gs


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 8 năm 2020                           __             -18- 
 

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

LLVT huyện Phú Quý tăng cường huấn luyện để tham 
gia diễn tập cuối năm đạt chất lượng cao. 

Đại úy Đồng chí Dương Nguyễn Hiếu còn 
cho biết, để bộ đội tự giác, tích cực, hăng 
say luyện tập, bên cạnh giáo dục cho anh 
em hiểu rõ được chức năng, nhiệm vụ; chăm 
lo tốt đời sống vật chất, tinh thần. Đội ngũ 
cán bộ từ đại đội đến tiểu đội luôn bám nắm 
thao trường, tích cực cùng anh em huấn 
luyện. Cán bộ gương mẫu trong lời nói, hành 
động và việc làm; duy trì sự đoàn kết, trên 
dưới cùng đồng lòng thực hiện. 

Trung úy Phan Vương Triều, Phó Đại đội 
trưởng, Đại đội bộ binh 1, quân phục lấm 
lem bùn đất, cùng với đại đội gia cố lại hệ 
thống công sự bảo đảm tốt cho nhiệm vụ sẵn 
sàng chiến đấu, vừa phục vụ đơn vị huấn 
luyện chiến thuật, sát với nhiệm vụ, tình 
huống chiến đấu được giao cho biết. “Suốt 
gần 1 tháng qua, đơn vị huy động hơn 1.700 
ngày công, tập trung đào, đắp, gia cố lại gần 
1.300 mét công sự theo đúng quy cách, bố 
trí các ụ súng, hỏa lực vững chắc. Nơi nào 
xung yếu thì đắp thêm bao cát và tiến hành 
ngụy trang đúng với địa hình, địa vật”. 

Thực tế cho thấy trong huấn luyện chiến 
thuật, chuẩn bị thật kỹ, thật sát với hình 
huống, ý đồ chiến thuật thì bộ đội nhanh 
chóng nắm bắt được ý định của người chỉ 
huy, thành thạo các kỹ, chiến thuật chiến 
đấu. Trong giai đoạn huấn luyện nâng cao, 
huấn luyện diễn tập vòng tổng hợp dịp cuối 
năm, Ban CHQS huyện Phú Quý chỉ đạo các 
đơn vị coi trọng huấn luyện chuyên sâu, sát 
thực tế chiến đấu bảo vệ đảo; tăng cường 
huấn luyện đêm, hành quân di chuyển, huấn 

luyện dã ngoại, kết hợp bảo đảm hậu cần. 
Trong đó các đơn vị trên đảo lấy việc hợp 
luyện kỹ thuật chiến đấu cấp trung đội, đại 
đội làm nội dung đột phá. Kết hợp chặt chẽ 
huấn luyện với luyện tập theo tình huống 
chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hợp 
luyện vòng tổng hợp giữa tất cả các đơn vị, 
các binh chủng để bảo vệ đảo. 

Cùng Thượng tá Vũ Thọ Sinh, Chỉ huy 
trưởng Ban CHQS huyện Phú Quý đi kiểm 
tra công tác huấn luyện một vòng quanh 
đảo. Đến đơn vị nào, khí thế huấn luyện luôn 
khẩn trương, tích cực, kết hợp xây dựng 
chính quy, tăng cường rèn luyện kỷ luật. 
Phong trào thi đua được đẩy mạnh bằng 
những hành động cụ thể của cán bộ, chiến 
sĩ để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng 
bộ Quân khu lần thứ X và Đảng bộ Quân đội 
lần thứ XI. 

Thượng tá Vũ Thọ Sinh cho biết: “Nâng cao 
chất lượng huấn luyện, huấn luyện theo tình 
huống, sát thực tế chiến đấu là nội dung đột 
phá của LLVT huyện trong giai đoạn cuối 
năm 2020. Trong đó phối hợp diễn tập vòng 
tổng hợp giữa tất cả các đơn vị của Bộ Quốc 
phòng và bộ đội địa phương, dân quân tự vệ 
trên đảo là trọng tâm. Vì diễn tập là đợt hợp 
luyện, tổng thể kiểm tra, vận dụng linh hoạt 
nguyên tắc, lý luận chiến thuật vào thực tế 
chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Và thông 
qua những lần diễn tập vòng tổng hợp, LLVT 
huyện đảo Phú Quý tiếp tục bổ sung hoàn 
thiện các phương án, kế hoạch chiến đấu, 
đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện 
sát thực tế, nhằm không ngừng nâng cao 
trình độ khả năng SSCĐ của LLVT địa 
phương hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biển, 
đảo Tổ quốc, xây dựng thế trận phòng thủ 
đảo vững vàng. 

 

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

 (ngày 6 tháng 8) 

https://baoquankhu7.vn/vung-vang-dao-
tien-tieu-1457205311-0019167s35110gs 

 

 
 

https://baoquankhu7.vn/vung-vang-dao-tien-tieu-1457205311-0019167s35110gs
https://baoquankhu7.vn/vung-vang-dao-tien-tieu-1457205311-0019167s35110gs
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BÌNH THUẬN LỒNG GHÉP NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN 
TOÀN DIỆN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

ằng các giải pháp tích cực, lồng ghép 
các chính sách của Trung ương và 
địa phương, tình hình kinh tế - xã hội 

tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số ở Bình Thuận đã có những bước 
chuyển biến khá toàn diện. 

Một trong số đó là chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng 
dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 
135). Đây được xem là chương trình đã tạo 
thêm nhiều động lực, thúc đẩy cho vùng 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa phát triển 
nhanh. 

Thu hoạch thanh long tại một trang trại ở Bình Thuận. 
Ảnh: baobinhthuan.com.vn 

Theo Ban Dân tộc tỉnh, Bình Thuận hiện 
có 34 dân tộc thiểu số với hơn 24.000 
hộ/100.000 người (chiếm 8% dân số của 
tỉnh). Giai đoạn 2015- 2016, Bình Thuận có 
10 xã và 21 thôn được tham gia thực hiện 
Chương trình 135. Đến giai đoạn 2 (2017- 
2020), tỉnh được Trung ương tiếp tục hỗ trợ 
đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất tại 9 xã 
và 20 thôn đặc biệt khó khăn theo diện 
Chương trình 135. 

Xác định hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng là 
một trong những nội dung quan trọng của 
Chương trình 135. Từ năm 2015 đến nay, 
tỉnh đầu tư trên 186 tỷ đồng xây dựng hoàn 
thành và đưa vào sử dụng 151 công trình, 
gồm: 90 công trình giao thông, 14 công trình 
thủy lợi, 21 công trình trường học… Nhờ đó 
đến nay, diện mạo vùng nông thôn đã có 
nhiều khởi sắc. 100% xã vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số đã có đường nhựa thông suốt 
đến trung tâm xã. Nhiều cầu qua sông suối 
và nhiều tuyến đường giao thông được xi 
măng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho vận 

chuyển nông sản và đi lại giữa các vùng. 
98% số hộ sử dụng lưới điện quốc gia. Hệ 
thống nước sinh hoạt tập trung được đầu tư, 
nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch lên 88%... 

Nếu hợp phần hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ 
tầng đã mang lại một diện mạo mới khởi sắc, 
khang trang hơn cho các xã khó khăn thì 
hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất lại là cơ 
sở cho bước tiến trong nâng cao thu nhập, 
ổn định đời sống của bà con. Để đem lại hiệu 
quả, các địa phương đều linh hoạt xây dựng 
các mô hình sản xuất phù hợp với thực tế. 
Cùng với việc triển khai các mô hình phát 
triển sản xuất như: trồng thanh long 
VietGAP, nuôi bò giống sinh sản, chăn nuôi 
gà thả vườn…, các địa phương còn hướng 
dẫn bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, chuyển giao công nghệ, góp phần 
nâng cao năng suất, cho hiệu quả kinh tế 
cao. 
Về xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, 
nhiều người đã nhận thấy được sự đổi thay 
của vùng đất này. Nhờ chương trình 135, có 
18 công trình giao thông, trường học đã 
được đầu tư xây dựng trong 5 năm qua. 
Những con đường giao thông nông thôn 
được đầu tư nối liền từ khu dân cư vào khu 
sản xuất. Trường học, trạm y tế… được sửa 
chữa khang trang hơn. Ngoài hỗ trợ trồng 
bắp lai và chăn nuôi dê, huyện Hàm Thuận 
Nam đã vận động doanh nghiệp hỗ trợ các 
hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại hai xã Mỹ 
Thạnh và Hàm Cần trồng 5.600 trụ thanh 
long. Đến nay, diện tích thanh long này phát 
triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế, giúp bà 
con thoát nghèo. 

Ngoài Chương trình 135, tại Bình Thuận, 
hiện nay, nhiều chương trình đầu tư cho 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển 
khai gắn kết, lồng ghép nhằm tạo đà phát 
triển toàn diện từ y tế, giáo dục, văn hóa… 
đến phát triển kinh tế, hạ tầng. Nổi bật, thực 
hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Bình 
Thuận khóa X về phát triển toàn diện dân 
sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, Bình Thuận giải quyết cơ bản tình 
trạng hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có 

B 
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đất ở và đất sản xuất. Cùng với đó, chương 
trình giao khoán, quản lý, bảo vệ rừng cho 
các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục 
đem lại hiệu quả. Toàn tỉnh đã giao khoán 
hơn 86 nghìn ha rừng cho hơn 2.300 hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó giảm thiểu 
tình trạng phá rừng và khai thác lâm sản trái 
phép… Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ 
thường xuyên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 
như: vay tín dụng ưu đãi, cấp miễn phí thẻ 
bảo hiểm y tế, chế độ trợ cấp cho học sinh, 
sinh viên là người dân tộc thiểu số… được 
triển khai kịp thời. 

Nếu như năm 2016, hộ nghèo vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh là 4.250 hộ 
(chiếm gần 20% tổng số hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số), đến năm 2020, con số này chỉ 
còn 1.705 hộ ( chiếm 6,96% tổng số hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số). Bình quân tỷ lệ hộ 
nghèo hàng năm giảm trên 2,6%. 

Trong thời gian tới, Ban Dân tộc sẽ tiếp 
tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 
Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm 
nghèo bền vững; các dự án, chính sách an 

sinh xã hội của Trương ương và các chính 
sách đặc thù của tỉnh; chính sách đặc thù hỗ 
trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng Dân tộc 
thiểu số và miền núi; tập trung ưu tiên nguồn 
lực cho phát triển hệ thống giao thông nông 
thôn, kênh mương thủy lợi, nước sinh hoạt 
gắn với xây dựng nông thôn mới… Mặt 
khác, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo 
Trung tâm Dịch vụ miền núi thực hiện có 
hiệu quả chính sách đầu tư ứng trước, trợ 
cước vận chuyển; cung cấp kịp thời, đầy đủ 
giống, vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất và 
đời sống; đồng thời, hướng dẫn kỹ thuật, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù 
hợp và có giá trị kinh tế cao; khai thác tiềm 
năng từng vùng… 

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

(ngày 22 tháng 8) 

https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-
long-ghep-nhieu-chuong-trinh-phat-trien-
toan-dien-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-

so/292361.html 

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

BÌNH THUẬN TẬP TRUNG ĐẦU TƯ VÀO CÔNG NGHIỆP, 
PHÁT TRIỂN DU LỊCH  

rong buổi làm việc trực tuyến với lãnh 
đạo tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo nhiều nội 

dung quan trọng để tỉnh phát triển đồng bộ 
công nghiệp, nông nghiệp, nhất là công 
nghiệp chế biến; du lịch, đưa ngành này 
thực sự trở thành ngành kinh tế động lực, có 
thương hiệu trong khu vực. 

Trong nhiệm kỳ qua, Bình Thuận đã quyết 
tâm rất cao khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn 
thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

GRDP của tỉnh năm 2019 tăng 10,45% 
hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, tập trung xây 
dựng nông thôn mới, khu du lịch chất lượng 
cao. 

Năm 2020, Tỉnh phấn đấu hoàn thành 
toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, không 
thay đổi chỉ tiêu thu ngân sách trong bối 
cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Công nghiệp chế biến, chế tạo bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 

Mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng 
nề tới mọi mặt, nắng hạn gay gắt, nhưng 6 
tháng đầu năm 2020, kinh tế - xã hội tỉnh 
Bình Thuận tiếp tục phát triển tích cực 
(GRDP của tỉnh năm 2019 đứng thứ 32/63 
tỉnh, thành phố, thì 6 tháng đầu năm, đã 
vươn lên đứng thứ 18). 

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng 
khích lệ, tỉnh Bình Thuận vẫn còn một số tồn 
tại, hạn chế. 

T 

https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-long-ghep-nhieu-chuong-trinh-phat-trien-toan-dien-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so/292361.html
https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-long-ghep-nhieu-chuong-trinh-phat-trien-toan-dien-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so/292361.html
https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-long-ghep-nhieu-chuong-trinh-phat-trien-toan-dien-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so/292361.html
https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-long-ghep-nhieu-chuong-trinh-phat-trien-toan-dien-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so/292361.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 8 năm 2020                           __             -21- 
 

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

Trong đó, tỉnh còn phải chịu ảnh hưởng 
lớn về hạn hán triều cường, xâm thực bờ 
biển, hạ tầng kinh tế xã hội chưa đồng bộ, 
trồng lấn quy hoạch titan với quy hoạch khác 
là điểm nghẽn chưa được tháo gỡ kịp thời 
ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của 
Tỉnh. 

Công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, 
du lịch, tiêu thụ sản phẩm, xuất, nhập khẩu 
gặp nhiều trở ngại ảnh hưởng đến tốc độ 
tăng trưởng, quản lý nhà nước về lĩnh vực 
đất đai khoáng sản, môi trường, trật tự xây 
dựng còn lỏng lẻo kiểm tra, xử lý chưa kịp 
thời, chưa kiên quyết các hành vi phi pháp 
khai thác quặng trái phép. 

Cải cách hành chính các chỉ số xếp hạng 
đều tụt so với năm 2018 (Par-Index năm 
2019 xếp thứ 47/63 với giảm 5 bậc so với 
2018 xếp 42/63;... 

An ninh chính trị đã được lập lại một cách 
căn bản nhưng vẫn còn nhiều tiềm ẩn, yếu 
tố phức tạp, khó lường. 

Cấp ủy, chính quyền tỉnh Bình Thuận tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội 
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tập trung chống hạn, bảo đảm nước sinh 
hoạt cho người dân, bảo vệ mùa màng, cây 
ăn quả. 

Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch 
bệnh, nhất là dịch COVID-19. Đẩy mạnh 
hoạt động truyền thông, tuyên truyền về dịch 
bệnh và các biện pháp phòng, chống. 

Tiếp tục chỉ đạo ngành y tế chuẩn bị đầy 
đủ thuốc, hóa, chất, vật tư chuyên dụng, 
trang bị phòng hộ. Tăng cường kiểm tra, 
giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Nhất 
là tình hình hiện nay dịch COVID-19 đang 
bùng phát. 

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải 
pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn 
vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn để đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư 
công; 

Phấn đấu thực hiện giải ngân 100% vốn 
đầu tư công năm 2020, thúc đẩy xử lý 03 dự 
án ODA còn nhiều bất cập trong một số cơ 
chế về giải phóng mặt bằng. 

Thủ tướng yêu cầu Bình Thuận đưa du lịch trở thành 
ngành có thương hiệu trong khu vực 

Phải coi việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu 
tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 
2020. Có chế tài xử lý những trường hợp cá 
nhân, bộ phận thiếu trách nhiệm, không làm 
tròn nhiệm vụ. 

Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, quản 
lý quy hoạch để không bị chồng lấn, lãng phí, 
Tỉnh cần tập trung giải quyết mâu thuẫn 
quan trọng này không để triệt phá lẫn nhau 
nhất là mâu thuẫn giữa lĩnh vực khoáng sản 
và du lịch. 

Chuẩn bị xây dựng quy hoạch tỉnh Bình 
Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 và triển khai thực hiện tốt quy 
hoạch sau khi được phê duyệt. 

Tập trung phát triển doanh nghiệp; tăng 
cường quản lý hiệu quả tài nguyên, đất đai, 
chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao. 

Tỉnh cũng cần đẩy mạnh cải cách hành 
chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm công 
khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, xây 
dựng chính quyền, xã hội số, thương mại 
điện tử; 

Cải cách thủ tục hành chính phát triển 
kinh tế số, khuyến khích người dân sử dụng 
thương mại điện tử, sử dụng điện thoại 
thông minh trong thanh toán, giao dịch theo 
thực hiện số hóa của Chính phủ. 

Đô Lương // 
http://tapchicongthuong.vn.- 2020  

(ngày 16 tháng 8) 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/binh-
thuan-tap-trung-dau-tu-vao-cong-nghiep-

phat-trien-du-lich-74210.htm

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/binh-thuan-tap-trung-dau-tu-vao-cong-nghiep-phat-trien-du-lich-74210.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/binh-thuan-tap-trung-dau-tu-vao-cong-nghiep-phat-trien-du-lich-74210.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/binh-thuan-tap-trung-dau-tu-vao-cong-nghiep-phat-trien-du-lich-74210.htm
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BÌNH THUẬN TÌM GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 

im ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh 
năm 2019 đạt trên 462 triệu USD, nửa 
đầu năm 2020 đạt gần 208 triệu USD. 

Tính riêng giai đoạn 2016 - 2019, kim ngạch 
xuất khẩu của Bình Thuận đạt tốc độ tăng 
trưởng bình quân là 8,75%/năm. 

Thủy sản là mặt hàng thế mạnh trong xuất khẩu ở 
Bình Thuận (Ảnh: Báo Bình Thuận) 

Để thúc đẩy hơn nữa việc xuất khẩu hàng 
hóa, ngành công thương Bình Thuận đã 
triển khai tái cơ cấu theo lộ trình và thực hiện 
các bước đi phù hợp, qua đó dần khắc phục 
những tồn tại cũng như phát huy thế mạnh 
về lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh của 
ngành. Chuyển dịch cơ cấu đúng hướng còn 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp mạnh dạn 
đầu tư mở rộng sản xuất, thúc đẩy các mặt 
hàng xuất khẩu lợi thế của Bình Thuận... 
Hiện hàng hóa xuất khẩu của Bình Thuận 
cũng đa dạng hơn, chủ yếu tập trung vào 
mặt hàng có lợi thế như may mặc, thủy sản 
(đông lạnh, khô), nông sản (thanh long, cao 
su, nhân hạt điều, rau quả các loại), giày 
dép, đồ gỗ, phụ tùng ô tô, giấy cao cấp...  

Đến nay, thị trường xuất khẩu của tỉnh 
Bình Thuận đã mở rộng đến 56 quốc gia và 
vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó thị 
trường châu Á chiếm tỷ lệ cao nhất với trên 
60%, phần còn lại là thị trường châu Mỹ, 
châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi. Theo 
lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, 
giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh 
đầu tư phát triển sản xuất các mặt hàng xuất 
khẩu lợi thế của địa phương. Nhất là chú 
trọng phát triển nhóm hàng công nghiệp chế 

biến, mở rộng xuất khẩu những mặt hàng 
đem lại kim ngạch khá như thủy sản, may 
mặc, giày dép và đẩy mạnh xuất khẩu chính 
ngạch thanh long, cao su…Đồng thời quan 
tâm triển khai công tác xúc tiến thương mại 
để duy trì ổn định thị trường truyền thống, 
tìm kiếm mở rộng thị trường mới phục vụ 
xuất khẩu hàng hóa.  

Mục tiêu mà Sở Công Thương Bình 
Thuận đề ra là vào năm 2025, phấn đấu đưa 
tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến - chế 
tạo chiếm tỷ trọng xấp xỉ 40% trong cơ cấu 
ngành công nghiệp, nâng mức tăng trưởng 
xuất khẩu hàng hóa bình quân giai đoạn 
2021 - 2025 đạt 5,38%/năm. Để hoàn thành 
mục tiêu này, ngành sẽ tập trung chỉ đạo và 
tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án liên 
quan. Đó là nghiên cứu phát triển thị trường 
thanh long, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam 
tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước 
ngoài và trung tâm Logistic…  

Để đạt mục tiêu đề ra, ngành công 
thương Bình Thuận tiếp tục củng cố và mở 
rộng thị trường xuất khẩu theo hướng đa 
dạng hóa thị trường, sản phẩm. Ngoài ra còn 
tham mưu Uỷ ban Nhân dân tỉnh các biện 
pháp chỉ đạo phát triển xuất khẩu, đặt trọng 
tâm vào các mặt hàng nông sản (cao su, 
thanh long) và chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế.  

Mặt khác sẽ phối hợp các sở, ngành triển 
khai giải pháp giữ vững thương hiệu “Nước 
mắm Phan Thiết”, “Thanh long Bình 
Thuận”… Đối với các hiệp hội ngành nghề, 
doanh nghiệp thì tập trung hỗ trợ xúc tiến 
thương mại có trọng tâm, trọng điểm. 
Hướng đến quảng bá hiệu quả thương hiệu, 
sản phẩm lợi thế của Bình Thuận nhằm giúp 
doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị 
trường tiêu thụ hàng hóa. Tỉnh Bình Thuận 
cũng tiếp tục cải thiện nhiều hơn nữa môi 
trường kinh doanh và hành chính công, đưa 
ra những chính sách phù hợp để phát triển 
các sản phẩm đặc thù, đặc trưng là thế 
mạnh tại địa phương; đầu tư xây dựng kho 
trữ hàng lớn để trữ nông sản; tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp tiếp cận nhiều cơ chế, 
chính sách để thỏa mãn đầu tư sản xuất sản 

K 
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phẩm đặc thù; hỗ trợ doanh nghiệp có hoạt 
động xuất khẩu kết nối, tìm kiếm xuất khẩu 
sản phẩm với thị trường thế giới.  

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà 
nước – Chi nhánh Bình Thuận cũng đã chỉ 
đạo các Ngân hàng thương mại phải có giải 
pháp để thực hiện tín dụng hỗ trợ doanh 
nghiệp, các hợp tác xã vay theo quy định. 
Do Bình Thuận có nhiều sản phẩm đặc 
trưng, chính vì vậy tỉnh sẽ xác định rõ nhóm 
ngành ưu tiên, có giá trị lớn để có biện pháp 
hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh 
nghiệp trong giai đoạn hậu COVID-19. Cùng 
với đó, tỉnh cũng có phương án liên kết sản 
xuất quy mô lớn và phát triển chuỗi giá trị 
ngành hàng; khuyến khích các doanh 
nghiệp thực hiện sản xuất theo quy chuẩn 
khoa học.  

Như vậy các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh 
mới có thế vượt qua các hàng rào phi thuế 
quan ở thị trường quốc tế. Ngoài ra, các 
doanh nghiệp cũng cần đa dạng hóa sản 
phẩm để đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới 
sau dịch COVID-19 và đón đầu cơ hội tiếp 
cận thị trường EU khi hiệp định EVFTA có 
hiệu lực. Đồng thời chủ động nghiên cứu các 
quy định ưu đãi, tiêu chuẩn, chất lượng từ 
các thị trường tiềm năng để sản xuất phù 
hợp, nhằm tận dụng ưu đãi, vượt qua rào 
cản thương mại trong bối cảnh hậu dịch 
bệnh COVID-19./.. 

K.V // http://dangcongsan.vn.- 2020 
(ngày 3 tháng 8) 

http://dangcongsan.vn/kinh-te/binh-
thuan-tim-giai-phap-day-manh-xuat-khau-

hang-hoa-560670.html

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

ĐƯỜNG VEN BIỂN, CAO TỐC, SÂN BAY ĐANG “CHẮP CÁNH” 
CHO LA GI LÊN THÀNH PHỐ MỚI 

àng loạt dự án “khủng” như: đường 
ven biển, cao tốc, sân bay... đang 
tăng tốc đầu tư ở Bình Thuận. Nhưng 

ít ai biết những công trình này đều được kết 
nối đến La Gi, nhằm đưa thị đô thị này lên 
thành phố hiện đại trong tương lai gần. 

La Gi đang dần trở thành thành phố hiện đại trong 
tương lai 

Hạ tầng “khủng” kéo về La Gi 

Theo kế hoạch, dự kiến đường cao tốc 
Dầu Giây – Phan Thiết sẽ khởi công quý 
III/2020, nhưng ít ai biết, song song với 
tuyến đường này có một tuyến đường khác 
đang chuẩn bị khởi công để kéo tuyến cao 
tốc gần hơn với thành phố La Gi trong tương 
lai. Đó là tuyến Hàm Kiệm – Tiến Thành kết 

nối đường ĐT.719B (đường ven biển thứ 2 
ở Bình Thuận). 

Đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết 
sau khi xuống Quốc lộ 1 sẽ nối đường Hàm 
Kiệm – Tiến Thành, dẫn xuống biển. Con 
đường dài khoảng 10,2km, rộng 37m, nối 
đường ĐT.719B tại Tiến Thành (Phan 
Thiết). Từ đây, đường ĐT.719B dài hơn 
25km chạy vòng xuống ven biển kết nối 
thành phố La Gi trong tương lai, đồng thời 
nối sân bay Phan Thiết đang đẩy nhanh tiến 
độ khởi công.  

Đường Hàm Kiệm - Tiến Thành dự kiến 
tổng vốn đầu tư khoảng hơn 460 tỉ đồng; 
đường ĐT.719B gần 1.000 tỉ đồng. UBND 
tỉnh Bình Thuận cũng đang mở rộng đường 
ĐT.719 lên 32m, dẫn từ thành phố Phan 
Thiết đến thị xã La Gi có vốn đầu tư khoảng 
600 tỉ đồng.  

Gần đây, những ai có dịp đi ngang Quốc 
lộ 55 (tỉnh Bình Thuận) sẽ thấy được không 
khí đền bù giải tỏa đang được thực hiện 
khẩn trương ở đây.  

Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối 
nhiều khu vực quan trọng ở miền Đông Nam 

H 

http://dangcongsan.vn/kinh-te/binh-thuan-tim-giai-phap-day-manh-xuat-khau-hang-hoa-560670.html
http://dangcongsan.vn/kinh-te/binh-thuan-tim-giai-phap-day-manh-xuat-khau-hang-hoa-560670.html
http://dangcongsan.vn/kinh-te/binh-thuan-tim-giai-phap-day-manh-xuat-khau-hang-hoa-560670.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 8 năm 2020                           __             -24- 
 

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

Bộ như: TPHCM, sân bay Long Thành, Bà 
Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận. Trong đó, khi 
đến tỉnh Bình Thuận con đường sẽ chạy 
thẳng đến thị xã La Gi.  

Ngoài ra, La Gi còn kết nối với 3 tuyến 
đường quan trọng khác: Hàm Minh – Thuận 
Quý, Tà Cú – Tân Thuận, Hàm Tân – La Gi.    

La Gi – thành phố mới của khu vực 
miền Đông Nam bộ 

Theo quy hoạch, dự kiến năm 2021 thị xã 
La Gi sẽ lên thành phố. Đến năm 2025, La 
Gi sẽ hình thành hàng loạt khu đô thị, công 
nghiệp, dịch vụ, thể thao hiện đại…  

Cụ thể, La Gi sẽ hình thành khu đô thị 
phức hợp hành chính tại P.Tân An 
289,29ha; khu đô thị hỗn hợp dịch vụ 
129,42ha; phát triển, cải tạo khu dân cư 
cảng cá La Gi 342,59ha; phát triển khu đô 
thị, dịch vụ, du lịch 72,4ha... 

Thu hút đầu tư trung tâm thương mại, 
siêu thị, khách sạn ở khu vực cửa ngõ; xây 
trung tâm văn hóa; du lịch nghỉ dưỡng 
953ha; hình thành khu trung tâm thể thao 
mới 30ha; chỉnh trang, xây dựng công viên 
2 bờ sông Dinh… 

Dự án nhà phố biển thương mại Queen Pearl Marina 
Complex tại La Gi đang được nhiều khách hàng săn 
đón chờ đón sóng “thành phố” La Gi trong tương lai 

Với các quy hoạch trên, Bình Thuận đang 
kỳ vọng cho một kế hoạch hiện đại hóa 
thành phố La Gi trong tương lai.  

"Các dự án hạ tầng trên sẽ tạo sức hút du 
lịch, chuỗi đô thị ven biển cho La Gi. Đặc 
biệt, các dự án này đều nối Quốc lộ 55 đi Bà 
Rịa – Vũng Tàu đến sân bay Long Thành ở 
phía Nam. Còn ở phía Bắc sẽ kết nối sân 
bay Phan Thiết, giúp thành phố La Gi trong 
tương lai phát triển mạnh hơn nữa với 
những dự án có vốn đầu tư lớn đổ vào đây” 
– một chuyên gia kinh tế, nhận định. 

Thị trường bất động sản La Gi đang 
nóng theo tốc độ đô thị hóa 

Cùng với tốc độ đô thị hóa, thị trường 
BĐS La Gi cũng nóng lên, thu hút mạnh giới 
đầu tư. Một số dự án đất nền trước đây chủ 
đầu tư bán ra thị trường khoảng 6 - 8 triệu 
đồng/m2 thì nay giao dịch trên thị trường thứ 
cấp từ khoảng 13 - 14 triệu đồng/m2… Hay 
dự án nhà phố biển thương mại Queen Pearl 
Marina Complex tại La Gi cũng đang giao 
dịch sôi động với giá 2-3 tỷ đồng/căn. Trên 
đường Thống Nhất, giá nhà đất mặt tiền dao 
động ở mức 30 – 35 triệu đồng/m2, tăng 20 
– 30% so với thời điểm năm 2018. Ở khu 
vực dân cư hiện hữu dọc trục đường Lê Lợi 
gần cảng cá La Gi, giá nhà đất mặt tiền dao 
động ở mức 20 – 22 triệu đồng/m2. Ở những 
vị trí thuận tiện kinh doanh, giá nhà đất đã 
đạt mức 30 – 35 triệu đồng/m2. 

Dù vậy, mức giá tại đây vẫn được đánh 
giá khá mềm, chỉ bằng 1/10 ở các thị trường 
như Nha Trang, Đà Nẵng và bằng khoảng 
1/4 so với khu vực Mũi Né. 

Mỹ Anh //  
https://www.tienphong.vn.- 2020  

(ngày 25 tháng 8) 

https://www.tienphong.vn/kinh-te/duong-
ven-bien-cao-toc-san-bay-dang-chap-canh-

cho-la-gi-len-thanh-pho-moi-1711230.tpo

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

BÌNH THUẬN: HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG SUẤT 
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA  

riển khai Chương trình “Nâng cao 
năng suất chất lượng sản phẩm hàng 
hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận 

giai đoạn 2016-2020” trong năm 2020, Chi 
cục TCĐLCL Bình Thuận đặt ra mục tiêu tiếp 
tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất T 

https://www.tienphong.vn/kinh-te/duong-ven-bien-cao-toc-san-bay-dang-chap-canh-cho-la-gi-len-thanh-pho-moi-1711230.tpo
https://www.tienphong.vn/kinh-te/duong-ven-bien-cao-toc-san-bay-dang-chap-canh-cho-la-gi-len-thanh-pho-moi-1711230.tpo
https://www.tienphong.vn/kinh-te/duong-ven-bien-cao-toc-san-bay-dang-chap-canh-cho-la-gi-len-thanh-pho-moi-1711230.tpo
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chất lượng sản phẩm hàng hóa và khả năng 
cạnh tranh trên cơ sở áp dụng các giải pháp 
về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống 
quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng kết hợp với tuyên truyền, tổ chức đào 
tạo về năng suất chất lượng cho doanh 
nghiệp.  

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta ngày 
càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế 
giới như hiện nay, nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm hàng hóa là mục tiêu quan 
trọng đối với các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 

yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe, 
cạnh tranh về giá và việc tham gia vào chuỗi 
cung ứng giá trị khu vực và toàn cầu đòi hỏi 
các doanh nghiệp nhận thức rõ tầm quan 
trọng của việc cải tiến năng suất, chất lượng 
sản phẩm thông qua việc xây dựng các hệ 
thống quản lý, các công cụ cải tiến năng suất 
chất lượng vào sản xuất, kinh doanh nhằm 
thúc đẩy hoạt động năng suất lao động, 
nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Triển khai Chương trình “Nâng cao năng 
suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của 
doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 
2016-2020” trong năm 2020, Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đặt 
ra mục tiêu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm 
hàng hóa và khả năng cạnh tranh trên cơ sở 
áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải 
tiến năng suất chất lượng kết hợp với tuyên 
truyền, tổ chức đào tạo về năng suất chất 
lượng cho doanh nghiệp. 

Hiện nay, các doanh nghiệp của tỉnh đã ý 
thức hơn về tầm quan trọng của việc xây 
dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất 

lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng 
hóa, dịch vụ. Các chương trình cải tiến năng 
suất, chất lượng đã trở thành hoạt động 
không thể thiếu trong quá trình xây dựng và 
phát triển của doanh nghiệp. 

Để tiếp cận và hiểu rõ hơn về các hệ 
thống quản lý như ISO 9001, TPM, HACCP 
và các công cụ cải tiến 5S, KPI,  Kaizen, 
Lean, Lean 6 Sigma, trong quý II/2020, 
nhiều doanh nghiệp của tỉnh đã gửi bản 
đăng ký hỗ trợ đào tạo về NSCL về Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình 
Thuận. 

 

Để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, 
trong tháng 5/2020, Chi cục đã tổ chức 03 
khóa đào tạo về năng suất chất lượng, cụ 
thể: 02 khóa “Hướng dẫn cách thức áp dụng 
KPI – Chỉ số đo lường hiệu suất” và “Hướng 
dẫn cách thức áp dụng TPM – Duy trì năng 
suất toàn diện” cho 100 nhân viên của Công 
ty TNHH May Thuận Tiến và 01 khóa 
“Hướng dẫn cách thức áp dụng Lean – 
Phương pháp quản lý sản xuất tinh gọn” cho 
30 nhân viên của Công ty Cổ phần nước 
khoáng Vĩnh Hảo. 

Qua các khóa đào tạo, nhân viên của 02 
doanh nghiệp đã nắm thêm kiến thức và kỹ 
năng về: Các khái niệm về TPM, KPI, Lean; 
Vai trò của TPM, KPI, Lean trong việc nâng 
cao năng suất chất lượng; biết cách áp dụng 
các kỹ thuật và công cụ học được vào thực 
tế; tạo động lực thúc đẩy cá nhân có các ý 
tưởng cải tiến; tạo tinh thần làm việc tập thể, 
đoàn kết; nâng cao ý thức luôn hướng tới 
giảm thiểu các lãng phí và cùng nhau trao 
đổi, thảo luận, chia sẻ những vấn đề thực tế, 
những thuận lợi, khó khăn khi triển khai áp 
dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng. 

Được biết, 02 doanh nghiệp trên là 02 
doanh nghiệp điển hình trong nâng cao năng 
suất chất lượng thời gian qua của tỉnh. 
Trong đó, Công ty Cổ  phần nước khoáng 
Vĩnh Hảo với phương châm hoạt động 
“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả” và 
“Sản phẩm phải tạo sự khác biệt”, Vĩnh Hảo 
luôn chú trọng nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn về 
chất lượng sản phẩm như: QCVN 6-
1:2010/BYT, ISO 9001:2015, ISO 

http://vietq.vn/doanh-nghiep-sub18/
http://vietq.vn/kinh-doanh-c4/
http://vietq.vn/nang-suat-chat-luong-c83/
http://vietq.vn/nang-suat-chat-luong-c83/
http://vietq.vn/tieu-chuan-chat-luong-c86/
http://vietq.vn/tieu-chuan-chat-luong-c86/
http://vietq.vn/quy-chuan-viet-nam-su-kien-286/
http://vietq.vn/quy-chuan-viet-nam-su-kien-286/
http://vietq.vn/tu-van-iso-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso-90012015-su-kien-287/
http://vietq.vn/tu-van-iso-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso-90012015-su-kien-287/
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22000:2018, và áp dụng các công cụ 5S, 
KPI để cải tiến chất lượng sản phẩm. 

Cũng chú trọng cải tiến về năng suất chất 
lượng, Công ty TNHH May Thuận Tiến đã 
áp dụng các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, SA 
8000, Lean, 5S... trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Việc áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng đã giúp may Thuận Tiến nâng 
cao chất lượng sản phẩm và cải tiến năng 

suất, giúp hoạt động sản xuất đạt hiệu quả 
cao, giảm được chi phí, nâng cao khả năng 
cạnh tranh. 

 PV // http://vietq.vn.- 2020  
(ngày 3 tháng 8) 

http://vietq.vn/binh-thuan-ho-tro-doanh-
nghiep-nang-cao-nang-suat-chat-luong-

san-pham-hang-hoa-d176976.html

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

HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY THANH LONG 
Ở HÀM THUẬN NAM 

hiếm gần 50% diện tích trồng cây 
thanh long của tỉnh, huyện Hàm 
Thuận Nam được coi là “thủ phủ” 

thanh long của tỉnh Bình Thuận. Những năm 
qua, cây thanh long trở thành cây “sống còn” 
của địa phương bởi nó mang lại hiệu quả 
kinh tế cao, giúp nhiều nông dân thoát 
nghèo. 

Phát huy thế mạnh của địa phương, 
huyện Hàm Thuận Nam tập trung hình thành 
vùng trồng thanh long chất lượng, an toàn; 
khuyến khích phát triển mạnh mẽ sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hiệu 
quả, gắn với chuyển đối cơ cấu cây trồng. 

Sản xuất theo chuẩn an toàn 

Thanh long là cây trồng chủ lực trong định 
hướng phát triển kinh tế của huyện Hàm 
Thuận Nam. Xác định sản xuất thanh long 
sạch, an toàn là một hướng đi tất yếu, bắt 
buộc giúp trái thanh long nâng cao chất 
lượng cạnh tranh trên thị trường, huyện 
Hàm Thuận Nam đẩy mạnh triển khai 
chương trình sản xuất thanh long an toàn 
theo hướng thực hành sản xuất nông nghiệp 
tốt ở Việt Nam (VietGAP) và thực hành nông 
nghiệp tốt toàn cầu (Global GAP). 

Ông Trần Văn Lanh, Phó phòng Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hàm 
Thuận Nam cho biết, sản xuất thanh long 
theo tiêu chuẩn VietGAP tạo môi trường 
thuận lợi để đáp ứng nhanh tiến bộ kỹ thuật 
vào sản xuất, đồng thời giúp nâng cao giá trị 
sản phẩm thanh long Bình Thuận và đáp 
ứng nhu cầu xuất khẩu. 

Mặt khác, sản xuất VietGAP góp phần cải 
thiện môi trường sản xuất, giảm tình trạng 
lạm phát thuốc bảo vệ thực vật, từng bước 
làm thay đổi tập quán sản xuất truyền thống 
của nông dân phù hợp với yêu cầu sản xuất 
thực tiễn và xu thế hiện nay. 

Theo phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn huyện, hện nay diện tích sản xuất 
thanh long toàn huyện khoảng 14.700 ha. 
Sản lượng hàng năm đạt trên 320.000 tấn. 
Đến tháng 7/2020, toàn huyện có hơn 6.600 
ha thanh long được công nhận đạt chuẩn 
VietGAP (45% diện tích toàn huyện) với hơn 
200 tổ, nhóm, trang trại tham gia. Ngoài ra, 
Hàm Thuận Nam còn có khoảng 500 ha 
thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn Global 
GAP, tập trung chủ yếu tại các trang trại có 
diện tích lớn. 

Hợp tác xã dịch vụ sản xuất thanh long 
Hàm Minh 30, xã Hàm Minh, huyện Hàm 
Thuận Nam hiện có 35 thành viên tham gia 
sản xuất 55 ha thanh long theo tiêu chuẩn 
VietGAP và Global GAP. Với tiêu chí sản 
xuất trái thanh long theo hướng an toàn và 
chinh phục những thị trường khó tính, các 
thành viên Hợp tác xã liên kết tạo một chu 
trình khép kín trong sản xuất, thu mua, tiêu 
thụ, xuất khẩu thanh long; khuyến khích tiêu 
thụ nông sản bằng hợp đồng có định hướng 
để mở ra hướng đi tích cực. 

Theo bà Lê Phương Chi, Giám đốc Hợp 
tác xã dịch vụ sản xuất thanh long Hàm Minh 
30, sau 5 năm hoạt động, sản phẩm trái 
thanh long của Hợp tác xã đã xuất khẩu trực 
tiếp sang thị trường Hàn Quốc đồng thời 

C 

http://vietq.vn/binh-thuan-ho-tro-doanh-nghiep-nang-cao-nang-suat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-d176976.html
http://vietq.vn/binh-thuan-ho-tro-doanh-nghiep-nang-cao-nang-suat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-d176976.html
http://vietq.vn/binh-thuan-ho-tro-doanh-nghiep-nang-cao-nang-suat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-d176976.html
https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-vai-net-tong-quan/131973.html
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cung cấp sản phẩm trái tươi cho các đối tác 
xuất khẩu đi các thị trường châu Âu, Trung 
Quốc và các siêu thị trong nước… Bên cạnh 
đó, Hợp tác xã cũng bước đầu chế biến sản 
phẩm thanh long sấy khô. Năm 2020, Hợp 
tác xã đang xúc tiến phối hợp với một đối tác 
để thu mua toàn bộ sản phẩm thanh long 
Global GAP của hợp tác xã để xuất đi các thị 
trường khó tính. 

“Sản xuất xanh, sạch, bền vững đang là 
xu hướng chung của thế giới. Vì vậy để tồn 
tại không còn cách nào khác là người nông 
dân phải tham gia sản xuất thanh long sạch”, 
bà Chi chia sẻ thêm. 

Sản xuất thanh long sạch theo hướng 
VietGAP mở ra một hướng đi an toàn và bền 
vững cho trái thanh long. Tuy nhiên, theo 
một số nhà vườn, vì sản xuất theo VietGAP 
đòi hỏi quy trình khắt khe, tốn nhiều công 
sức như: tuân thủ quy định vệ sinh, ghi chép 
nhật ký canh tác, sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật đúng quy trình… nhưng việc tiêu thụ 
không có sự khác biệt với sản xuất thông 
thường nên người nông dân không mặn mà 
với VietGAP.  

Để khắc phục vấn đề trên, theo ông Trần 
Văn Lanh, Phó phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, huyện đang đẩy mạnh vận 
động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của 
người dân về tầm quan trọng và quy trình 
sản xuất nông sản an toàn. Đồng thời, huyện 
phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh 
vận động, quán triệt đến các doanh nghiệp, 
cơ sở thu mua thanh long thu mua thanh 
long VietGAP cho nông dân, trong đó ưu 
tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân thu mua sản phẩm thanh long sản xuất 
theo VietGAP. 

Đồng thời, huyện khuyến khích các 
doanh nghiệp liên kết với các tổ nhóm sản 
xuất thanh long để xây dựng chuỗi giá trị; 
tiếp tục hình thành nhiều vùng sản xuất 
chuyên canh cây thanh long, cánh đồng lớn 
và ngày càng chú trọng sản xuất theo tiêu 
chuẩn an toàn 

Mở ra hướng đi mới 

Theo thống kê, hiện nay khoảng 80% sản 
lượng trái tthanh long tươi của Bình Thuận 
nói chung và huyện Hàm Thuận Nam nói 

riêng đều xuất khẩu sang thị trường Trung 
Quốc bằng con đường tiểu ngạch. Tuy 
nhiên, hiện nay thị trường này cũng đã tăng 
cường thắt chặt nhập khẩu tiểu ngạch, siết 
chặt yêu cầu truy xuất nguồn gốc và quy 
trình kiểm soát chất lượng trái xuất khẩu, 
đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngoài việc đẩy 
mạnh sản xuất thanh long sạch, đáp ứng 
yêu cầu xuất khẩu khắt khe trên trái tươi thì 
việc phát triển chế biến, đa dạng hóa sản 
phẩm từ thanh long cũng là một giải pháp 
hết sức cần thiết. 

Theo phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, toàn huyện hiện có 5 cơ sở chế 
biến sản phẩm từ trái thanh long. Nhiều hợp 
tác xã thanh long trên địa bàn bắt đầu đẩy 
mạnh nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm 
thanh long từ chính vùng nguyên liệu của 
mình như: sản phẩm thanh long sấy khô hợp 
tác xã Hàm Minh 30, nước ép thanh long của 
hợp tác xã Kim Hải, thanh long sấy dẻo của 
công ty trách nhiệm hữu hạn Bé Dũng… 
Mặc dù các cơ sở chế biến này hoạt động 
với công suất nhỏ và chỉ bước đầu sản xuất 
thăm dò thị trường nhưng đã mang lại 
hướng đi mới nhằm đa dạng sản phẩm, 
nghiên cứu sản phẩm mới từ thanh long, tạo 
đầu ra cho trái thanh long bền vững hơn. 

Ông Trần Văn Lanh, Phó phòng Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hàm 
Thuận Nam cho biết, trong thời gian tới, 
huyện tiếp tục triển khai, khuyến khích các 
doanh nghiệp đầu tư vào tiêu thụ quả thanh 
long, đặc biệt là chế biên sản phẩm… 

Mặt khác, huyện Hàm Thuận Nam đang 
phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức mô hình tham 
du lịch vườn thanh long. Đến nay trên địa 
bàn huyện đã có 2 điểm tham quan nhà 
vườn thanh long đi vào hoạt động, phục vụ 
khách tham quan, trải nghiệm. 

Theo ông Nguyễn Văn Chín, chủ vườn 
thanh long ở Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ, huyện 
Hàm Thuận Nam, việc tham gia phục vụ 
khách du lịch không chỉ đem lại thu nhập cho 
gia đình mà còn góp phần quảng bá trái 
thanh long, quảng bá du lịch. Để thực hiện, 
các chủ vườn tuân thủ rất nghiêm ngặt về 
quy trình trồng thanh long sạch theo tiêu 
chuẩn VietGAP, đảm bảo an toàn sản xuất 
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và an toàn cho du khách. Bên cạnh việc 
thưởng thức các sản phẩm từ cây thanh 
long như ăn trái thanh long, uống nước ép 
thanh long và một số món ăn chế biến từ 
thanh long, khách tham quan còn được trực 
tiếp trải nghiệm kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu 
hoạch thanh long… 

Bà Mai Thị Ngọc Ảnh, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam cho 
biết: loại hình tham quan vườn thanh long 
không chỉ tạo ra sản phẩm du lịch mới về du 
lịch gắn với phát triển nông nghiệp, góp 
phần phát triển ngành du lịch của địa 

phương mà còn góp phần giới thiệu giới 
thiệu, quảng bá trái thanh long huyện Hàm 
Thuận Nam nói riêng và Bình Thuận nói 
chung. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục 
nhân rộng mô hình này để làm phong phú 
thêm sản phẩm du lịch của huyện. 

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

(ngày 12 tháng 8) 

https://dantocmiennui.vn/huong-den-
phat-trien-ben-vung-cay-thanh-long-o-ham-

thuan-nam/291158.html 

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

HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN: NCT THI ĐUA 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ. 

hững năm qua, Hội NCT huyện Hàm 
Thuận Bắc phát huy sức mạnh đoàn 
kết, khơi dậy tinh thần sáng tạo, năng 

động của hội viên trên mọi lĩnh vực, nhất là 
trong thi đua phát triển kinh tế. 

Bà Dương xã Đa Mi chăm sóc cây ăn quả 

Phát huy tiềm năng lợi thế của địa 
phương, cùng với sự quyết tâm, chịu khó tự 
tìm hướng đi thích hợp, nhiều hội viên NCT 
ở đây vươn lên làm giàu chính đáng. Không 
chỉ giỏi trong làm ăn, họ còn là những hội 
viên tích cực trong xây dựng Hội, có trái tim 
nhân hậu trước những mãnh đời khó khăn, 
kém may mắn. 

Tiêu biểu là bà Nguyễn Thị Sương 61 tuổi 
ở thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp. Để khắc 
phục cuộc sống khó khăn, vợ chồng bà 
quyết định làm kinh tế từ những luống rau và 

thu mua thanh long cho những vựa lớn. Nhờ 
chăm chỉ và chi tiêu hợp lí, ông bà tích góp 
mua được 2,2 ha đất trồng thanh long theo 
quy trình nông nghiệp sạch và đầu tư thêm 
xe tải nhỏ phục vụ mua bán sản phẩm. Ông 
bà còn tích cực đóng góp vào “Hũ gạo tình 
thương”, trao đổi kinh nghiệm thu mua và 
chăm sóc thanh long, tạo việc làm ổn định 
cho hội viên…. 

Bà Bùi Thị Diễm thôn Đa Tro, xã Đa MI 
xuất phát từ nghèo khó, nhưng quyết tâm 
vay vốn Ngân hàng đầu tư trồng cây ăn trái. 
Bà tranh thủ học hỏi thêm kiens thức trồng 
trọt, đi tham quan các mô hình làm vườn trên 
địa bàn để áp dụng. Đến nay, bà có 7 ha sầu 
riêng, bơ, chôm chôm, mít thái, cà phê,… 
mùa nào cũng có thu hoạch ổn định, mỗi 
năm thu lãi gần 500 triệu đồng. Hiện bà 
Diễm là một thành viên nồng cốt tuyên 
truyền, vận động hội viên tham gia phong 
trào NCT thi đua phát triển kinh tế. 

Còn hàng trăm tấm gương NCT vượt khó 
vươn lên ở Hàm Thuận Bắc và chính họ 
đang góp phần tô đẹp thêm hình ảnh NCT 
để con cháu noi gương học tập. 

  

Đỗ Khắc Thể 
Người cao tuổi.- 2020.- Số 100  

(ngày 18 tháng 8).- Tr.7 
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KHÓC RÒNG VỚI THANH LONG CUỐI VỤ  

hảo sát tại nhiều địa phương ở Bình 
Thuận - nơi được xem là thủ phủ 
thanh long của cả nước - giá bán loại 

trái cây này đang giảm rất sâu.  

Tuần trước, giá mua xô vườn (mua đồng 
hạng hết vườn, trừ trái dạt, nhỏ, nấm bệnh) 
còn cầm cự từ 6.000-7.000 đồng/kg thì đầu 
tuần đến nay đã giảm gần nửa. Nhiều vườn 
thanh long, thương lái vào xem hàng chỉ báo 
giá từ 3.000-4.000 đồng/kg. Riêng loại hàng 
dạt, chỉ từ 500-1.000 đồng/kg. Với giá này, 
chỉ đủ trả tiền công cho người cắt hàng. Vì 
vậy, nhiều chủ vườn phải thuê người cắt bỏ 
thanh long dạt cho bò ăn là hình ảnh không 
hiếm gặp ở các vườn thanh long tại Bình 
Thuận trong mấy ngày qua. "Bình thường thì 
chúng tôi tính công cắt là 500.000 đồng/tấn, 
bao gồm cả việc bốc xếp lên xe tải. Tuy 
nhiên ít ngày qua, thanh long dạt nhiều, 
nhiều chủ vườn thuê chúng tôi cắt thanh 
long đi vứt bỏ, chúng tôi chỉ có thể lấy một 
nửa giá công cắt, vì cũng phải chia sẻ cho 
bà con nông dân" - anh Nguyễn Văn Quốc, 
một nhân công cắt thanh long ở huyện Hàm 
Thuận Nam, nói. 

Nguyên nhân khiến giá thanh long từ mức 
15.000 đồng/kg rớt nhanh xuống 3.000-
4.000 đồng/kg, thậm chí đổ bỏ cho gia súc 
(với hàng dạt) như hiện nay, các chủ vựa 
cho biết là do đang đụng với nhiều lứa thanh 
long khác. Chị Lê Mơ, chủ vựa thu mua 
thanh long ở huyện Hàm Thuận Bắc, chia sẻ 
dù là thanh long cuối vụ nhưng lứa này hàng 
rất nhiều. Trong khi bên Trung Quốc cũng 
đang bắt đầu vào mùa thanh long ruột đỏ, 
cộng thêm dịch Covid-19 đã tác động nhiều 
đến giá bán. "Giá thanh long hạ không chỉ 
nhà vườn mà chủ vựa cũng rất buồn vì rất 
khó mua bán. Do xuất khẩu gặp khó nên 
nhiều kho lạnh nghỉ, dẫn đến hàng ùn ứ. Lúc 
trước có khoảng 1.000 kho lạnh hoạt động 
thì giờ chỉ còn vài trăm do không xuất hàng 
được. Vì nguồn cung nhiều quá nên giá 
buộc phải hạ" - chị Mơ lý giải. 

Hiện tại, thanh long ở Bình Thuận đang 
vào cuối vụ mùa, chỉ còn sót lại một hai lứa 
cuối cùng với lượng trái không nhiều. Các 
nhà vườn hy vọng khi nguồn cung ít, giá sẽ 

nhích lên dần. Tuy vậy, cũng có nhiều vườn 
chủ động cắt bỏ trái non cuối vụ mùa để 
dưỡng tàu, chuẩn bị cho mùa chong đèn 
nghịch vụ. 

Thanh long xuống giá thấp phải đổ cho bò ăn. Ảnh 
chụp sáng 6-8 tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận Ảnh: HỢP PHỐ 

Khoảng 1 tuần trở lại đây, tại TP HCM 
xuất hiện nhiều xe thanh long ruột đỏ bán 
rong với giá chỉ 15.000 đồng/2 kg, thậm chí 
một số nơi còn bán 20.000 đồng/3 kg. Các 
tiểu thương cho biết hàng từ Long An hoặc 
Bình Thuận do thương lái Trung Quốc giảm 
mua nên giá rẻ. Theo quan sát, thanh long 
bán rong thường xấu mã, vỏ nhiều đốm đen, 
tai gãy nên không để được lâu mà phải ăn 
ngay. Trong khi đó, thanh long tuyển chọn 
bán tại các sạp ở chợ chất lượng tốt hơn, 
giá từ 15.000-20.000 đồng/kg. 

Theo ông Trần Ngọc Hiệp, Giám đốc 
Công ty TNHH Thanh long Hoàng Hậu (tỉnh 
Bình Thuận), hiện là mùa thuận của thanh 
long trong khi gặp dịch bệnh, tiêu thụ khó 
khăn nên giá rẻ đồng loạt. "Đặc biệt, thanh 
long ruột đỏ, người trồng tốn nhiều chi phí 
hơn so với loại ruột trắng nhưng giá lại rẻ 
hơn do đụng mùa của Trung Quốc. Họ trồng 
thanh long rất nhiều, thu hoạch sản lượng 
lớn nên giảm mua từ Việt Nam" - ông Hiệp 
phân tích. 

Còn ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch 
Hiệp hội Thanh long Long An, thì thông tin 
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giá thanh long xuất khẩu vẫn ở mức 26.000 
đồng/kg (loại 1) và 16.000 đồng/kg (loại 2) 
nhưng rất hiếm. "Hiện là mùa mưa nên 
thanh long thường xấu mã, không đủ chuẩn 
để xuất khẩu. Tỉ lệ hàng xấu mã dạt ra rất 
lớn, bán với giá chỉ 1.000-4.000 đồng/kg để 
chế biến hoặc bán nội địa. Riêng thanh long 
ruột đỏ mọng nước rất mau hư, không vận 

chuyển xa được nên giá xuống thê thảm" - 
ông Trịnh nói. 

Hợp Phố - Ngọc Ánh // 
https://nld.com.vn.- 2020 

 (ngày 8 tháng 8) 

https://nld.com.vn/kinh-te/khoc-rong-voi-
thanh-long-cuoi-vu-

20200807215223131.htm 

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

NHIỀU GIỐNG THANH LONG MỚI  

ể nâng cao giá trị xuất khẩu, nhiều 
nhà vườn, trang trại ở Bình Thuận đã 
tìm tòi, phát triển nhiều giống thanh 

long mới, thay thế giống ruột trắng truyền 
thống.  

Tại vùng đất huyện Hàm Thuận Nam, nơi 
được xem là "vương quốc" thanh long của 
cả nước, với diện tích gần 15.000 ha, xen kẽ 
giữa những vườn thanh long ruột trắng 
truyền thống, trang trại của ông Nguyễn Văn 
Vượng (xã Hàm Minh) nổi bật hơn cả nhờ 
giống trái vỏ vàng bắt mắt. Trước đó, nhận 
thấy những giống truyền thống không mang 
lại giá trị kinh tế như mong muốn, ông sang 
tận đất nước Israel xa xôi để đưa về giống 
thanh long vỏ vàng. Hơn 2 năm sau ngày 
xuống giống, vườn thanh long vỏ vàng rộng 
16 ha của ông Vượng đang cho trái tươi tốt. 
Ruột thanh long vỏ vàng có màu trắng đục 
như tổ yến, mùi thơm như trái vải thiều.  

"Về kỹ thuật, thanh long vỏ vàng dễ trồng 
hơn thanh long ruột đỏ và đặc biệt là hạn chế 
thấp nhất việc sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật. Đây cũng là điều kiện cơ bản để tôi dự 
tính đưa trái thanh long này vào các thị 
trường khó tính như Nhật, Hàn Quốc và một 
số nước Trung Đông. Vừa qua, một số đối 
tác nước ngoài đặt vấn đề tiêu thụ nhưng do 
dịch nên họ hẹn sang năm sẽ xúc tiến nhập 
khẩu. Giá bán dự kiến của thanh long vỏ 
vàng từ 300.000-400.000 đồng/kg" - ông 
Nguyễn Văn Vượng nói. 

Cách trang trại ông Vượng gần 20 km, 
anh Lê Văn Thanh, một nông dân trẻ ở xã 
Tân Lập, Hàm Thuận Nam đang chăm chút 
từng trụ thanh long giống mới nhập từ 
Ecuador. Đây là giống thanh long được anh 

Thanh tự đưa về để phát triển tại Bình 
Thuận. Sau gần 3 năm, hiện các gốc thanh 
long bắt đầu cho trái. "Đây là loại có trái có 
dinh dưỡng cao, thời gian canh tác dài hơn 
thanh long thường nên ở nước ngoài có giá 
khá đắt, từ 700.000-800.000 đồng/kg. Khi 
xuống giống, tôi đã tìm thị trường cho trái 
thanh long này và cũng đang cung cấp giống 
cho những hộ có nhu cầu" - anh Thanh tiết 
lộ. 

Vườn thanh long vỏ vàng của ông Nguyễn Văn 
Vượng 

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Huy Hoàng 
- Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận - 
cho biết tại 2 huyện Hàm Thuận Nam và 
Hàm Thuận Bắc đang có nhiều trang trại, hộ 
cá thể thử nghiệm các giống thanh long mới, 
với diện tích khoảng 100 ha. Ngoài thanh 
long ruột trắng truyền thống, nhiều giống 
mới đã có mặt trên thị trường như thanh long 
Ecuador, thanh long vỏ vàng, tím hồng, đỏ… 
Đa số nông dân, trang trại tự mày mò rồi 
trồng. 
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Trong những năm qua, cây thanh long 
của tỉnh Bình Thuận đã không ngừng tăng 
nhanh cả về diện tích và sản lượng. Toàn 
tỉnh hiện có khoảng 30.000 ha trồng thanh 
long, sản lượng hằng năm khoảng 600.000 
tấn, năng suất đạt 21,7 tấn/ ha. Thanh long 
ruột trắng vẫn là cây trồng chủ lực và khoảng 
90% thị trường xuất khẩu là Trung Quốc. Đối 
với các giống thanh long mới, có giá trị kinh 
tế cao đang được địa phương khuyến khích 
phát triển nhưng cần lưu ý tiêu chuẩn sản 
xuất sạch cũng như diện tích phát triển gắn 
liền với thị trường.  

"Sắp tới chúng tôi sẽ kiến nghị để những 
giống mới được công nhận. Để sản xuất bền 

vững, các trang trại cần tập trung sản xuất 
theo hướng an toàn và đặc biệt là canh tác 
đại trà theo tiêu chuẩn GAP, chú trọng phát 
triển theo chuỗi giá trị, ứng dụng các công 
nghệ cao để đáp ứng những thị trường khó 
tính" - ông Trần Văn Lanh, Phó Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm 
Thuận Nam, thông tin. 

 
Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2020 

(ngày 27 tháng 8) 

https://nld.com.vn/kinh-te/nhieu-giong-
thanh-long-moi-20200826211212547.htm

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

TẠO CHUỖI SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THANH LONG 

ại tỉnh Bình Thuận, từ đầu tháng 8 đến 

nay, những lứa thanh long cuối cùng 

chính vụ đang có mức giá rất thấp, chỉ 

còn khoảng từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg, 

khiến nông dân phải cắt bỏ để dưỡng sức 

cho cây chuẩn bị lứa thanh long chong đèn 

(trái vụ)… 

Vườn thanh long của nông dân xã Hàm Liêm, huyện 
Hàm Thuận Bắc chuẩn bị thu hoạch nhưng giá xuống 
thấp, chỉ còn từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg. 

Ông Nguyễn Văn Chín, thôn Phú Mỹ, xã 

Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam cho biết: 

Gia đình có vườn thanh long 1.700 trụ, hiện 

thương lái đang mua tại vườn nhà với giá 

4.000 đồng/kg, khiến thu nhập giảm sút 

đáng kể. Còn ông Mai Thanh Phúc ở thôn 

Văn Phong, xã Mương Mán, huyện Hàm 

Thuận Nam mấy ngày qua liên tục điện thoại 

tìm thương lái đến thu mua số thanh long 

đang chín trong vườn 1.000 trụ, nhưng hết 

người này đến người khác cứ hẹn rồi không 

đến, có người chốt giá thì cũng ở mức thấp 

là 4.000 đồng/kg. Ông cũng đành phải bán 

vì thanh long đã chín rộ không thể để lâu. 

Các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận 

Bắc là những địa phương có diện tích trồng 

thanh long lớn nhưng giá đang giảm ở mức 

rất sâu. Nếu như trước đó một tháng, giá 

thanh long khoảng 10.000 đến 13.000 

đồng/kg, thì đến đầu tháng 8 giảm xuống 

còn từ 6.000 đến 7.000 đồng/kg và hiện chỉ 

còn từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg mua sô 

vườn (mua nguyên vườn trừ những trái nhỏ, 

bị nấm bệnh). Còn hàng dạt không đạt chất 

lượng, bị bỏ lại, giá chỉ khoảng 500 đồng/kg, 

chỉ đủ trả tiền nhân công cắt bỏ. Anh Nguyễn 

Văn Quốc, một nhân công cắt thanh long ở 

huyện Hàm Thuận Nam tâm sự: Bình 

thường công cắt thanh long là 500.000 

đồng/tấn, bao gồm cả việc bốc xếp lên xe. 

Tuy nhiên trong những ngày qua, thanh long 

hàng dạt nhiều, các chủ vườn thuê chúng tôi 

cắt thanh long đi vứt bỏ. Chia sẻ khó khăn 

với nông dân, nên chúng tôi chỉ lấy một nửa 

giá công cắt. 

Ông Trần Văn Tân, chủ một cơ sở thu 

mua xuất khẩu thanh long ở xã Mương Mán, 

huyện Hàm Thuận Nam cho biết: Cơ sở của 

T 
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ông hiện mua thanh long từ thương lái đưa 

về với giá 5.000 đến 6.000 đồng/kg, là 

những trái đạt chất lượng, đẹp, không bị lỗi, 

trọng lượng phải từ 0,5 kg trở lên. Kho lạnh 

hơn 200 tấn của cơ sở cũng không còn khả 

năng chứa. Chúng tôi đang vận chuyển bốn 

công-ten-nơ thanh long (18 tấn/công-ten-

nơ) ra các tỉnh biên giới phía bắc để xuất bán 

cho khách hàng Trung Quốc, giá bán cũng 

chỉ 4.000 đồng/kg. Sau khi trừ tất cả chi phí, 

có lỗ một ít nhưng cũng phải bán để duy trì 

khách hàng. Ngoài ra còn để giải phóng kho 

vì để lâu thì chất lượng thanh long sẽ giảm, 

có khả năng không bán được phải bỏ. 

Về nguyên nhân giá thanh long xuống 

thấp như hiện nay, Phó Chủ tịch Hiệp hội 

Thanh long tỉnh Bình Thuận Huỳnh Cảnh 

cho biết: Giá thanh long xuống thấp là do 

nhu cầu thị trường thấp. Trung Quốc vốn là 

thị trường tiêu thụ thanh long chủ yếu của 

Bình Thuận với tỷ lệ hơn 80%, nhưng hiện 

nhiều địa phương ở Trung Quốc cũng trồng 

được thanh long ruột đỏ và đang thu hoạch 

sản lượng lớn nên nguồn cung tương đối dồi 

dào. Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh 

Bình Thuận Biện Tấn Tài cho biết thêm: Thời 

điểm này đang vào vụ thu hoạch của rất 

nhiều loại trái cây nên giá thanh long xuống 

thấp cũng theo quy luật cung cầu của thị 

trường. Còn về hoạt động vận chuyển hàng 

hóa xuất qua các cửa khẩu ở biên giới phía 

bắc thì cơ bản bình thường, các doanh 

nghiệp xuất khẩu thanh long vẫn duy trì xuất 

hàng qua cửa khẩu mặc dù giá xuống thấp. 

Có thể thấy, tình trạng giá thanh long 

không ổn định, trồi sụt theo từng mùa vụ một 

phần lớn là do phụ thuộc chủ yếu vào thị 

trường Trung Quốc. Khi thị trường này dư 

nguồn cung hoặc khi có rủi ro như dịch 

Covid-19 đang diễn ra làm hạn chế giao 

thương giữa hai nước thì ngay lập tức thanh 

long rơi vào tình trạng tồn hàng, giá thấp. 

Hiện, Bình Thuận có diện tích trồng thanh 

long khoảng 30.000 ha, lớn nhất cả nước; 

thanh long được thu hoạch quanh năm (bình 

quân hai lứa chính vụ và ba lứa trái vụ), sản 

lượng hằng năm khoảng từ 570.000 đến 

600.000 tấn. Tuy nhiên, diện tích thanh long 

sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 

GlobalGAP chỉ có khoảng 7.000 ha. Đây 

chính là một trong những hạn chế lớn để mở 

rộng thị trường xuất khẩu, vì hầu hết các thị 

trường đều yêu cầu khá cao về tiêu chuẩn, 

chất lượng, xuất xứ nguồn gốc, nhãn mác. 

Chính vì vậy, để tạo điều kiện cho việc thâm 

nhập vào thị trường mới, cần đẩy mạnh mở 

rộng diện tích trồng thanh long có chứng 

nhận. Mặt khác, các ngành chức năng sớm 

triển khai giải pháp để thúc đẩy công nghệ 

chế biến thanh long trên địa bàn. 

Đầu năm 2020, đề án đầu tư phát triển 

chuỗi trồng, chế biến và xuất khẩu thanh 

long tại tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 đã 

được xây dựng. Đề án do Liên minh Hợp tác 

xã Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Bình 

Thuận, Tập đoàn Lavifood xây dựng nhằm 

mục tiêu phát triển bền vững chuỗi sản 

phẩm thanh long trên địa bàn tỉnh; nâng cao 

khả năng cạnh tranh của thanh long Bình 

Thuận trên thị trường; nâng cao hiệu quả 

kinh tế đối với hộ sản xuất, hợp tác xã, tổ 

hợp tác, chủ trang trại, doanh nghiệp… 

Thanh long cũng là loại trái cây được Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác 

định có lợi thế cạnh tranh lớn nhất trong số 

các loại trái cây ở nước ta. 

 
Tiến Anh Và Đình Châu // 

https://nhandan.com.vn.- 2020 
 (ngày 22 tháng 8) 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-

te/tao-chuoi-san-xuat-che-bien-va-xuat-

khau-thanh-long-613883/
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 II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

BÌNH THUẬN: THĂM BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH 
NHÂN DỊP ĐẠI LỄ VU LAN 2020  

hiều 26/8, ông Huỳnh Thanh Cảnh, 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình 
Thuận dẫn đầu cùng Ban Dân vận 

Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo đã đến thăm và chúc 
mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận, 
nhân dịp Đại lễ Vu lan 2020. 

Ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy Bình Thuận thăm và chúc mừng Ban Trị sự 
Phật giáo tỉnh. 

Tại nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh đã thay mặt 
Đảng, Nhà nước, đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh Bình Thuận gửi lời chúc mừng và cầu 
mong một mùa Vu lan an bình và nhiều điều 
tốt đẹp. 

Được biết từ lâu nay, Ban Trị sự Phật giáo 
tỉnh Bình Thuận luôn đồng hành và phối hợp 
chặt chẽ với chính quyền địa phương trong 
việc chăm lo đời sống cộng đồng, phật tử 
trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Thời gian tới Ban Trị sự Phật giáo tỉnh 
Bình Thuận cần tiếp tục có những đóng góp 
thiết thực trong việc bảo vệ, xây dựng và 
phát triển đất nước. 

Trước nguy cơ bùng phát của đại dịch 
Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
mong muốn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình 
Thuận tiếp tục vận động phật tử thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, 
chung tay cùng các lực lượng, chính quyền 
địa phương ngăn chặn dịch bệnh không tái 
phát. 

Hà Lê // http://daidoanket.vn.- 2020 
(ngày 27 tháng 8) 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-tham-
ban-tri-su-phat-giao-tinh-nhan-dip-dai-le-vu-

lan-2020-505762.html

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

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN TRAO NHÀ TÌNH NGHĨA QUÂN – DÂN 

hòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Bình 

Thuận, Ban CHQS huyện Tánh Linh, 

Linh mục Trương Ngọc Cảnh và 

Quản xứ Giáo xứ Nghị Đức, đại diện cấp ủy, 

chính quyền địa phương xã Nghị Đức vừa tổ 

chức trao căn nhà tình nghĩa quân – dân cho 

bà Phan Thị Tân tại thôn 5, xã Nghị Đức, 

huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.  

Bà Phan Thị Tân năm nay 75 tuổi, gia 

đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương, 

bản thân bà lại neo đơn già yếu và đau ốm 

thường xuyên. Nhiều năm nay bà phải sống 

tạm bợ với các cháu. 

Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 80 

m2, với thiết kế 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 

nhà bếp, công trình phụ với tổng kinh phí 

trên 150 triệu đồng. Trong đó Phòng Chính 

trị Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Tánh 

Linh hỗ trợ 70 triệu đồng; các cháu hỗ trợ 50 

triệu đồng; Linh mục Trương Ngọc Cảnh hỗ 

trợ gạch lót nền, ốp tường, đá xây dựng và 

huy động hàng trăm ngày công; chính quyền 

C 
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xã Nghị Đức hỗ trợ vật liệu xây dựng giúp 

gia đình hoàn thành căn nhà.  

 

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa quân – dân. 

* Cũng trong dịp này, Phòng Tham mưu 

Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tổ chức bàn giao 

nhà “Tình nghĩa quân – dân” cho gia đình bà 

Mang Thị Thu Thủy, dân tộc K’Ho ở thôn 2, 

xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh. 

Ngôi nhà được xây dựng có diện tích 

50m2, có phòng khách, phòng ngủ và công 

trình phụ bảo đảm cho sinh hoạt gia đình. Số 

tiền xây dựng nhà 90 triệu đồng, trong đó 

Phòng Tham mưu hỗ trợ 70 triệu, gia đình 

bà Thủy đóng góp 20 triệu. 

Trong quá trình xây dựng nhà, xã Suối 

Kiết hỗ trợ đất bồi nền, Ban CHQS huyện 

Tánh Linh giúp toàn bộ kinh phí kéo điện, 

nước. 

Được tặng ngôi nhà mới, gia đình bà 

Mang Thị Thu Thủy rất vui mừng, bà cảm ơn 

bộ đội tặng ngôi nhà mới, từ nay gia đình bà 

không phải đi ở trọ, cố gắng làm ăn thoát 

nghèo, nuôi các con ăn học. 

 

Lễ bàn giao nhà “Tình nghĩa quân – dân’’ 

Trong dịp trao tặng nhà, Phòng Tham 

mưu, Ban CHQS huyện Tánh Linh, cấp ủy, 

chính quyền xã Suối Kiết, các nhà hảo tâm 

trên địa bàn huyện Tánh Linh trao tặng gia 

đình bà Thủy nhiều vật dụng sinh hoạt, giúp 

gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống. 

                                                                   
              Duy Thỉnh -Trọng Nhân // 

https://baoquankhu7.vn.- 2020 
 (ngày 17 tháng 8) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-
binh-thuan-trao-nha-tinh-nghia-quan-dan-

235628826-0019276s34010gs
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BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN TRAO NHÀ “TÌNH NGHĨA QUÂN – DÂN” 
TẠI XÃ TÂN HÀ, HUYỆN HÀM TÂN 

gày 27/8, Bộ CHQS tỉnh, Giáo xứ 
Thánh Linh, Ban CHQS huyện Hàm 
Tân, cấp ủy, chính quyền, ban ngành 

đoàn thể xã Tân Hà tổ chức trao nhà “Tình 
nghĩa quân-dân” cho gia đình giáo dân Lê 
Văn Lâm. 

Đại tá Lê Văn Hội, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng 
quà gia đình gáio dân. 

Căn nhà cấp 4, diện tích 50 m2, nền lát 
gạch men, mái lợp tôn, la phông thạch cao. 
Tổng kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng. 
Trong đó, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ gia đình 50 
triệu đồng; Giáo xứ Thánh Linh 50 triệu 
đồng; cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa 
phương góp sức ngày công lao động, vật 
liệu xây dựng… 

Lễ trao nhà “Tình nghĩa quân – dân” cho gia đình giáo 
dân.  

Linh mục Nguyễn Đức Lợi, Quản xứ Giáo 
xứ Thánh Linh cảm ơn sự quan tâm của 
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính 
quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh quan tâm, 
tạo điều kiện xây nhà cho giáo dân. Đồng 
thời hứa sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên 
truyền, động viên bà con giáo dân đoàn kết; 
tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào 
thi đua phát triển kinh tế, xã hội của địa 
phương. 

                                                                     
            Nguyễn Minh // 

https://baoquankhu7.vn.- 2020 
 (ngày 27 tháng 8) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-
binh-thuan-trao-nha-tinh-nghia-quan-dan-
tai-xa-tan-ha-huyen-ham-tan-741409560-

0019387s34710gs 

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

NỖ LỰC XỐ MÙ LÒA CHO NGƯỜI CAO TUỔI 

ừ năm 2012, tình Bình Thuận triển 
khai chương trình “mắt sáng cho 
người cao tuổi” do trung ương hội 

NCT Việt Nam phát động, đến nay đã có 
16.063 NCT được khám các bệnh về mắt. 
Trong đó có 3.474 NCT mổ đục thủy tinh thể 
miễn phí, với tổng số tiền 4,84 tỉ đồng. 

Để thực hiện tốt chương trình, Ban đại 
diện Hội NCT tỉnh Bình Thuận đã kí kết với 
Hội chữ thập đỏ, Sở y tế Bình Thuận về 

chương trình phối hợp chăm sóc sức khỏe 
NCT, khám mắt đục thủy tinh thể, khám 
bệnh miễn phí cho người cao tuổi. Hình thức 
và phương pháp vận động chủ yếu thông 
qua công tác tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, với thông điệp: “Hãy 
cho những đôi mắt nhìn suốt cả cuộc đời 
luôn tràn đầy yêu thương và hạnh phúc”. 

N 
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Ông Phê, 78 tuổi ở huyện Hàm Thuận Bắc được thay 
thủy tinh thể và đã đọc đượ báo. 

Chương trình “Mắt sáng cho NCT” tỉnh 
Bình Thuận đã nhận được các nguồn tài trợ 
của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. 
Do điều kiện phương tiện, máy móc thiết bị 
y tế vận chuyển đi lại khó khăn, nên các 
đoàn khám, mổ mắt ngoài tỉnh chưa đến 
được với xã vùng núi, vùng sâu, vùng xa. 

Việc khảo sát lập danh sách NCT có các 
bệnh về mắt thường biên động, cán bộ 
chuyên trách Hội ít, đi lại khó khăn, nên thực 
hiện chương trình còn hạn chế, nhất là ở cở 
sở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Bình Thuận là tỉnh còn khó khăn, 2/3 huyện 
là miền núi và hải đảo, số NCT cần được 
chữa trị các bệnh về mắt còn hơn 10.000 
người, trong đó hơn 4.000 NCT nghèo, cô 
đơn, tàn tật. Hầu hết doanh nghiệp, tổ chức 
từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài 
tỉnh, kể cả nước ngoài.. đều tài trợ bằng vật 
chất, giao trực tiếp cho các đoàn bác sĩ 
ngoài tỉnh vào để khám, mổ mắt theo địa chỉ 
giới thiệu của Hội chữ thập đỏ, Hội bảo trợ 
Người khuyết tật và trẻ em mồ côi của tỉnh. 

 
Đỗ Khắc Thể 

Người cao tuổi.- 2020.- Số 101 
 (ngày 19 tháng 8).- Tr.5 

 

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

ÔNG TÂY TRONG CĂN CHÒI RÁCH VÀ NGƯ DÂN NGHÈO MŨI NÉ 

ng Tây có bộ râu trắng như cước bị kẹt 
lại Việt Nam vì dịch COVID-19 hơn 6 
tháng qua đã được những ngư dân 

nghèo Mũi Né cưu mang. 

Mấy tháng nay, du khách và cả người dân 
Mũi Né khá bất ngờ khi thấy một người đàn 
ông nước ngoài gầy đét, râu trắng như cước 
loanh quanh bên chiếc chòi rách nát ven 
biển. 

Ông Andrey bên căn chòi 

Có người nói ông ấy giống ông lão người 
Cuba, Santiago trong The old man and the 
sea (Ông già và biển cả, truyện ngắn của 

Ernest Hemingway). Tuy nhiên ông lão 
Santiago còn có sức khỏe để chiến đấu trên 
biển với những con cá mập hung dữ còn 
người đàn ông này chỉ có lòng yêu biển cả 
còn sức khỏe thì đang rất yếu dù chỉ mới 65 
tuổi.  

Có người lại ví ông ta là Ông già Khốt-Ta-
Bít (Старик Хоттабыч – Starik Khottabych) 
của nhà văn Liên Xô Lazar Lagin bởi ông có 
quốc tịch Nga. Hơn nữa, trong truyện, ông 
già Khottabych được miêu tả là một người 
gầy, da đen, đặc biệt có bộ râu dài trắng bóc 
giống như người đàn ông trong căn chòi bên 
bờ biển Mũi Né này. 

Cho dù mọi người có ví ông giống nhân 
vật nào đi nữa thì câu chuyện những ngư 
dân nghèo Mũi Né cưu mang ông ta hơn 6 
tháng qua mới là chuyện đáng kể.  

Cuối năm 2019, Andrey từ Nga bay sang 
Việt Nam du lịch và chọn điểm đến là Mũi Né 
vì mê vùng biển này từ lâu.  

Là một nhà địa chất, Andrey Anatolevich 
là người Nga gốc Czech vừa nghỉ hưu được 
vài năm. Ngay từ khi đặt chân đến vùng biển 

Ô 

https://plo.vn/tags/IE3FqWkgTsOp/mui-ne.html
https://plo.vn/tags/IE5nxrAgRMOibg==/ngu-dan.html
https://plo.vn/tags/IE5nxrAgRMOibg==/ngu-dan.html
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tuyệt đẹp Hàm Tiến-Mũi Né (Phan Thiết, 
Bình Thuận), Andrey đã phải lòng và có ý 
định sau thời gian du lịch sẽ quay lại đây. 
Tuy nhiên chuyến quay về Moskva của ông 
Andrey chưa biết bao giờ có thể thực hiện 
khi đợt dịch COVID-19 đầu năm bùng phát, 
các chuyến bay về Nga đều ngưng cất cánh. 

Ông Andrey ghi tên tuổi, năm sinh của mình 

Tuy nhiên vận đen vẫn chưa buông tha 
Andrey, khoảng tháng 3-2020, trong lần thuê 
xe máy đi vòng quanh Mũi Né, Andrey bị tai 
nạn vỡ xương chậu phải nhập viện dài ngày 
để phẫu thuật, cấp cứu.  

Dù có bảo hiểm nhưng số tiền dành dụm 
mang theo du lịch cũng cạn dần do sự cố. 
Từ thời điểm này, cứu cánh duy nhất của 
Andrey là lương hưu khoảng hơn 5 triệu 
đồng Việt Nam mỗi tháng.  

Nếu ở khách sạn hay thuê phòng trọ thì 
không đủ sống, Andrey lang thang trên bờ 
biển và xin những ngư dân cho tạm tá túc 
trong căn chòi nhỏ sát biển. 

Đó là căn chòi nhỏ xíu dựng tạm bằng tôn, 
bạt cũ mà những ngư dân gần đó dùng làm 
điểm hẹn, đốt lửa sưởi ấm trước khi ra khơi 
mưu sinh.  

Có Andrey, căn chòi nhỏ bỗng nhiên ấm 
cúng đến lạ thường. Mỗi chuyến biển ngư 
dân Võ Thành Đô cùng vợ là chị Chín 
thường nấu cho ông Andrey ăn cùng. Họ 
giống như một gia đình dù bất đồng ngôn 
ngữ chỉ giao tiếp với nhau bằng những nụ 
cười.  

Những ngư dân khác cũng thương hoàn 
cảnh của Andrey, sau mỗi chuyến biển nếu 
có cá, tôm ngon đều san sẻ một ít cho chị 
Chín nấu ăn. Tiền lương hưu hàng tháng, 
Andrey đều trích ra đưa phụ vợ chồng chị 
Chín. 

Ông Andrey và chị Chín 

Hơn nửa tháng trước loanh quanh căn 
chòi nhỏ, Andrey lại té và bị gãy tay. Tuy 
nhiên do tiết kiệm nên người đàn ông này 
chỉ chăm sóc y tế sơ sài rồi nén đau quay về 
bên căn chòi nhỏ, gió lộng tứ bề. 

Mấy hôm trước nhờ Định, một hướng dẫn 
viên, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với 
Andrey bằng tiếng Nga ở căn chòi bên bờ 
biển: 

. Chào Andrey, xin lỗi năm nay ông bao 
nhiêu tuổi rồi và lương hưu hiện nay của ông 
có đủ sống ở đây không? 

+ Xin chào, lương hưu của tôi khoảng hơn 
5 triệu/tháng và tôi năm nay 65 tuổi. 

. Ồ, 65 tuổi nhưng trông ông già hơn 
nhiều. Thị thực của ông đã hết khoảng nửa 
năm rồi đúng không? Ông có muốn gia hạn 
hoặc muốn được giúp đỡ gia hạn không? 

+ Vâng, tôi để râu từ năm 31 tuổi nên nhìn 
già hơn so với tuổi. Thị thực của tôi hết hạn 
khoảng sáu tháng trước, nhưng không có gì 
đáng lo cả, tôi có thể lo được. 

https://plo.vn/tags/IFbDtSBUaMOgbmggxJDDtA==/vo-thanh-do.html
https://plo.vn/tags/IENo4buLIENow61u/chi-chin.html
https://plo.vn/tags/QW5kcmV5/andrey.html
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. Tay của ông bị gãy là do ngã xe đúng 
không?  

+ Tay của tôi bị gãy là do tôi ngã 15 ngày 
trước ở đây. Còn khi bị ngã xe máy là tôi bị 
vỡ xương chậu, nhưng khi đó tôi có bảo 
hiểm rất tốt nên đã được phẫu thuật ở bệnh 
viện. 

Ông có thể cho biết có phải do thị thực của ông hết 
hạn nên ông không thể ở nhà trọ và phải ra đây tá túc 
? 

+ (Cười) Nói thực là tôi thích ở bãi biển 
này. Tôi rất thích sống gần biển và yêu bãi 
biển này. 

. Hàng ngày ông sống như thế nào? 

+ Có 2 vợ chồng người Việt Nam ở đây, 
họ giúp đỡ tôi rất nhiều thức ăn, chỗ ở. Hàng 
ngày cũng có nhiều người mua giúp thức ăn 
cho tôi.  

. Hiện tại ông có cần sự giúp đỡ gì không? 

+ Tôi không cần giúp đỡ gì nhiều vì tôi đã 
có lương hưu cũng tạm đủ. Nếu được thì 
mua cho tôi mấy đồ dùng cần thiết, để tôi viết 
ra. 

Ông Andrey đã viết chi tiết những vật 
dụng mà ông cho rằng mình đang rất cần 
trong lúc này gồm: Thuốc chống muỗi, thuốc 
cao huyết áp, thuốc giảm đau, bông băng y 
tế để tự chăm sóc vết thương; thẻ điện thoại; 
kính lão từ 3,5 đến 4 độ và một cuốn sổ ghi 
chép. 

Những vật dụng rẻ tiền nhưng hiện ông Andrey đang 
rất cần 

Andrey tâm sự đó là những vật dụng rẻ 
tiền nhưng rất cần thiết cho ông trong lúc 
này nhưng vợ chồng chị Chín bận rộn đi biển 
mưu sinh rồi còn về nấu ăn nên ông chưa 
dám làm phiền họ thêm. 

Hơn nữa ông cần phải vượt qua bệnh tật 
để tồn tại, để sống trong căn chòi rách nát 
nhưng ấm áp tình người và ông phải sống 
để chờ hết dịch COVID-19 quay về Moskva 
nhưng mãi mãi sẽ nhớ vùng biển tuyệt vời 
này - Nơi có tình người không biên giới. 

 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 27 tháng 8) 

https://plo.vn/xa-hoi/ong-tay-trong-can-
choi-rach-va-ngu-dan-ngheo-mui-ne-

934683.html

 

 

https://plo.vn/tags/IFTDrG5oIE5nxrDhu51p/tinh-nguoi.html
https://plo.vn/xa-hoi/ong-tay-trong-can-choi-rach-va-ngu-dan-ngheo-mui-ne-934683.html
https://plo.vn/xa-hoi/ong-tay-trong-can-choi-rach-va-ngu-dan-ngheo-mui-ne-934683.html
https://plo.vn/xa-hoi/ong-tay-trong-can-choi-rach-va-ngu-dan-ngheo-mui-ne-934683.html
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THĂM CHIẾN SĨ MÙA HÈ XANH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG 
TẠI XÃ ĐA MI, HUYỆN HÀM THUẬN BẮC 

gày 11/8, đồng chí Nguyễn Hoài 

Trung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, 

Trưởng Ban Chỉ huy Chiến dịch 

TNTN hè tỉnh Bình Thuận đã đi thăm, tặng 

quà, động viên đội hình sinh viên tình 

nguyện Mùa hè xanh năm 2020 của Trường 

Cao đẳng Cộng đồng đóng quân tại mặt trận 

xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc. 

 

Đội hình tình nguyện Mùa hè xanh trường 

Cao đẳng Cộng đồng gồm 38 thành viên, 

thực hiện nhiệm vụ từ ngày 7/8 đến ngày 

16/8/2020. Qua báo cáo, trong thời gian 

đóng quân, Đội đã thực hiện các công trình, 

phần việc thanh niên ý nghĩa gồm: thực hiện 

tu sửa nhà văn hóa thôn Đaguri; bê tông 

đường lên trường mẫu giáo Tiểu học Đami 

2, phân hiệu đa kim; sơn sửa toàn bộ các 

dãy phòng học Tiểu học Đami 2; tặng sân 

chơi cho trường mẫu giáo phân hiệu đa 

kim,… 

 

Trong buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn 

Hoài Trung đã đánh giá cao những công 

trình, phần việc mà các đội hình tình nguyện 

thực hiện theo kế hoạch đã đề ra trong chiến 

dịch. Đồng thời, động viên tinh thần các 

chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt 

công việc được giao, đảm bảo an toàn, chất 

lượng và hiệu quả với tinh thần “Đi dân nhớ, 

ở dân thương, làm dân tin”. 

 

Quỳnh Trân // 

http://doanthanhnien.vn.- 2020 

 (ngày 12 tháng 8) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/mua-he-

xanh/tham-chien-si-mua-he-xanh-truong-

cao-dang-cong-dong-tai-xa-da-mi-huyen-

ham-thuan-bac 

 

N 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/mua-he-xanh/tham-chien-si-mua-he-xanh-truong-cao-dang-cong-dong-tai-xa-da-mi-huyen-ham-thuan-bac
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/mua-he-xanh/tham-chien-si-mua-he-xanh-truong-cao-dang-cong-dong-tai-xa-da-mi-huyen-ham-thuan-bac
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/mua-he-xanh/tham-chien-si-mua-he-xanh-truong-cao-dang-cong-dong-tai-xa-da-mi-huyen-ham-thuan-bac
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/mua-he-xanh/tham-chien-si-mua-he-xanh-truong-cao-dang-cong-dong-tai-xa-da-mi-huyen-ham-thuan-bac
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THĂM ĐỘI HÌNH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH 
TẠI MỸ SƠN, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN 

gày 04/8, đồng chí Nguyễn Hoài 
Trung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, 
Trưởng Ban Chỉ huy Chiến dịch 

TNTN hè tỉnh Bình Thuận đã đến thăm và 
động viên đội hình tình nguyện Mùa hè xanh 
của trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường Thành phố Hồ Chí Minh đang thực 
hiện nhiệm vụ tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm 
Tân, tỉnh Bình Thuận. 

 

Đội hình tình nguyện Mùa hè Xanh trường 
Đại học Tài nguyên & Môi trường TP.Hồ Chí 
Minh gồm 20 thành viên đa phần là sinh viên 
từ năm nhất đến năm ba, thực hiện nhiệm 
vụ từ ngày 24/7 đến hết ngày 06/8/2020 tại 
địa bàn xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân với các 
nhiệm vụ trọng tâm gồm trồng hoa đài liệt sĩ; 
thăm tặng quà gia đình chính sách; dọn dẹp 
vệ sinh, gia đình thương binh liệt sĩ; khơi 
thông dòng chảy tại các tuyến đường nông 
thôn; trồng 10 nghìn cây xanh và bê tông 
hóa giao thông nông thôn với chiều dài 
250m... 

Đồng chí Nguyễn Hoài Trung đánh giá 
cao những công trình, phần việc mà các 
chiến sĩ tình nguyện của Trường Đại học Tài 
nguyên & Môi trường TP.Hồ Chí Minh triển 
khai thực hiện trong chiến dịch. Mong muốn 
trong thời gian tới, các chiến sĩ cố gắng giữ 
gìn sức khỏe để cùng làm với bà con nhân 
dân, hoàn thành các công trình, phần việc 
theo kế hoạch đã đề ra và luôn gắn kết với 
địa phương trong thời gian sắp tới. 

 

Thông qua hoạt động, đồng chí Nguyễn 
Hoài Trung cũng đại diện cho đoàn công tác 
gửi đến cho các chiến sĩ những phần quà để 
động viên tinh thần cho các Chiến sĩ Mùa hè 
xanh khi tham gia mặt trận tình nguyện tại 
địa bàn tỉnh Bình Thuận./. 

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

 (ngày 4 tháng 7) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/mua-he-
xanh/tham-doi-hinh-tinh-nguyen-mua-he-

xanh-tai-my-son-ham-tan-binh-thuan 

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

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN 4 CÙNG VỚI 
ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

áng 12/8, Tỉnh đoàn Bình Thuận đã tổ 
chức giao quân hoạt động tình 
nguyện 4 cùng tại trung tâm sinh hoạt 

cộng đồng xã La Dạ. 

Hoạt động 4 Cùng “Cùng ăn, cùng ở, 
cùng làm, cùng học tập phong tục tập quán” 

là hoạt động thường niên của Tỉnh đoàn 
Bình Thuận nhằm tạo sân chơi cho các bạn 
đoàn viên thanh niên yêu thích, đam mê các 
hoạt động tình nguyện. Các tình nguyện viên 
sẽ được bố trí ăn, ở tại các hộ gia đình đồng 
bào và các hộ gia đình khó khăn để giúp đỡ 

N 

S 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/mua-he-xanh/tham-doi-hinh-tinh-nguyen-mua-he-xanh-tai-my-son-ham-tan-binh-thuan
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/mua-he-xanh/tham-doi-hinh-tinh-nguyen-mua-he-xanh-tai-my-son-ham-tan-binh-thuan
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/mua-he-xanh/tham-doi-hinh-tinh-nguyen-mua-he-xanh-tai-my-son-ham-tan-binh-thuan
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các gia đình thực hiện những công việc 
thường ngày trong cuộc sống như: hỗ trợ 
tham gia sản xuất, chăn nuôi, tổ chức dạy 
kèm văn hóa, phổ cập kiến thức cho trẻ em, 
tập huấn kỹ năng đoàn cho thanh niên địa 
phương... Bên cạnh đó, các tình nguyện 
viên sẽ tham gia phối hợp thực hiện những 
công trình, phần việc hữu ích mà địa 
phương đang cần. 

Thanh niên tình nguyện hướng dẫn các em nhỏ ôn 
bài 

Đội thanh niên tình nguyện 4 cùng năm 
nay gồm 17 thành viên với lực lượng nòng 
cốt là Đội Thanh niên tình nguyện Tỉnh đoàn, 
sẽ hoạt động tại xã La Dạ - huyện Hàm 
Thuận Bắc trong thời gian 3 ngày từ ngày 
12-14/8/2020. Ngay sau lễ giao quân, các 
bạn tình nguyện viên đã được phân công về 
ở cùng các hộ dân và bắt đầu công việc phụ 
giúp các gia đình. 

ĐVTN sinh hoạt, ăn ở cùng người dân 

Thông qua hoạt động, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn cũng mong muốn thắt chặt tình 
đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên thanh niên 
và nhân dân đồng bào dân tộc kinh với đồng 
bào dân tộc thiểu số; khơi dậy tinh thần xung 
kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên 
trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại 
địa phương, nhất là vùng cao, vùng đồng 
bào dân tộc, vùng khó khăn của tỉnh./. 

  

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

 (ngày 13 tháng 8) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/chien-
dich-tinh-nguyen-he/binh-thuan-thuc-hien-

hoat-dong-tinh-nguyen-4-cung-voi-dong-
bao-dan-toc-thieu-so

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

TRẠI HÈ THIẾU NHI BÌNH THUẬN ĐỂ LẠI NHIỀU ẤN TƯỢNG SÂU SẮC 

au 03 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều 
hoạt động thiết thực, ý nghĩa, sáng 
31/7, Trại hè thiếu nhi và Hội thi Nghi 

thức - Chỉ huy Đội giỏi - Phụ trách Sao giỏi 
tỉnh Bình Thuận năm 2020 đã khép lại với 
nhiều ấn tượng sâu sắc trong mỗi đội viên, 
thiếu nhi tham gia. 

Diễn ra từ ngày 29 - 31/7, Trại hè Thiếu 
nhi và Hội thi nghi thức - Chỉ huy Đội giỏi - 
Phụ trách Sao giỏi có sự tham gia của 9 
huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Phú 
Quý) và Nhà thiếu nhi tỉnh. Tại lễ khai mạc, 
Hội đồng Đội tỉnh đã tuyên dương, tặng giấy 
khen và biểu trưng cho 20 đội viên tiêu biểu 
trong phong trào nghìn việc tốt; tặng sân 
chơi thiếu nhi cho Trường Tiểu học Thiện 

Nghiệp 2 trị giá 30 triệu đồng; đồng thời trao 
tặng 15 xe đạp cho các em đội viên có hoàn 
cảnh khó khăn trong cuộc sống. 

Trong khuôn khổ Trại hè, các trại sinh đã 
được tham gia nhiều hoạt động vui tươi, bổ 
ích, rèn luyện kỹ năng thông qua các sân 
chơi như: biểu diễn tài năng, thi trại đẹp, 
teambuilding, Lễ hội sắc màu, sinh hoạt lửa 
trại. Bên cạnh đó, các trại sinh được giao 
lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; đặc biệt, 
các em có buổi chia sẻ, bày tỏ, cảm xúc, suy 
nghĩ của mình thông qua chương trình 
Talkshow Thiếu nhi nói và Diễn đàn Tôi tài 
giỏi bạn cũng thế. 

 

S 
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Kết thúc hội trại, Ban Tổ chức đã trao tặng 
nhiều giải thưởng ý nghĩa cho các tiểu trại 
có thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi 
của trại như: giải trại đẹp, giải trò chơi lớn, 
teambuilding, Hội thi nghi thức-chỉ huy đội 
giỏi- Tiểu trại đến từ thành đoàn Phan Thiết 
đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn tại Trại 
hè thiếu nhi tỉnh Bình Thuận năm 2020. 

 

 

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

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã 
trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác Video clip 
tìm hiểu lịch sử dân tộc và MV hát về Chủ 
tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào Tổ 
Quốc Việt Nam” được Hội đồng Đội tỉnh triển 
khai từ ngày 1/11/2019 đến ngày 20/6/2020 
cho Giáo viên làm Tổng phụ trách, Đội viên, 
thiếu niên, nhi đồng đang sinh hoạt tại các 
Liên đội trong tỉnh tham gia. Đây là cuộc thi 
nhằm tạo sân chơi, môi trường để các đội 
viên, thiếu nhi được giao lưu, học hỏi; phát 
huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới 
nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đội 
và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới, 
xây dựng Đội, góp phần xây dựng Đoàn 
vững mạnh. 

Đây là năm thứ 5 “Trại hè thiếu nhi” Bình 
Thuận được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho 
thiếu niên, nhi đồng có những hoạt động 
ngoại khóa bổ ích, lành mạnh trong dịp hè. 
Mặt khác, tạo môi trường để các em được 
giao lưu, học hỏi và phát huy năng khiếu, 
góp phần nâng cao chất lượng học tập và 
rèn luyện. 

  

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

 (ngày 3 tháng 8) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-
ho-chi-minh/trai-he-thieu-nhi-binh-thuan-de-

lai-nhieu-an-tuong-sau-sac 

 

BÌNH THUẬN: HỌC SINH TỰU TRƯỜNG VÀO NGÀY 1/9 

BND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản 
phê duyệt kế hoạch thời gian năm 
học 2020 - 2021 đối với giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 
thường xuyên trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể, học sinh các cấp học, bậc học 
trong tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 1/9/2020 
và đồng loạt khai giảng vào ngày 5/9/2020.  

Trong đó, cấp mầm non, bậc tiểu học, 
giáo dục trung học - thời gian của học kỳ 1 
sẽ diễn ra từ 7/9/2020 đến 16/1/2021 (gồm 
18 tuần thực học), học kỳ 2 từ ngày 
18/1/2021 đến 25/5/2021 (17 tuần thực học). 

Các cấp học, bậc học sẽ hoàn thành 
chương trình giảng dạy và học tập chậm 
nhất vào ngày 25/5/2021 và kết thúc năm 
học chậm nhất vào ngày 31/5/2021. 
Riêng giáo dục thường xuyên (chương trình 
giáo dục THCS và THPT) thời gian học kỳ 1 
thực học 16 tuần, học kỳ 2 thực học 16 tuần. 
Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 16/1/2021. Kết 
thúc học kỳ 2 trước ngày 25/5/2021, kết thúc 
năm học chậm nhất vào ngày 30/5/2021. 

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thi học 
sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật 
cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ 
GD&ĐT. Riêng thi chọn học sinh giỏi lớp 12 

U 
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cấp tỉnh sẽ tổ chức vào ngày 15 và 
16/10/2020, thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp 
tỉnh vào ngày 24/3/2021. 

Ảnh minh họa. 

Xét công nhận hoàn thành chương trình 
tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS 
hoàn thành trước ngày 1/6/2021, kiểm tra 
sát hạch xét tuyển sinh Trường Phổ thông 
Dân tộc nội trú tỉnh ngày 5/6/2021, thi tuyển 
sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần 
Hưng Đạo và thi lớp 10 các trường THPT 
công lập ngày 10,11,12 và 13/6/2021. 

 

Ý Thảo // https://giaoducthoidai.vn.- 2020 
(ngày 24 tháng 8) 

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/binh-
thuan-hoc-sinh-tuu-truong-vao-ngay-19-

kjt6WxNGg.html

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

BÌNH THUẬN KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI 2020 

rong 2 ngày 30-31/7, tại Cảng vận tải 
Phan Thiết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
tổ chức Chương trình Tiếp sức mùa 

thi 2020 cho các em học sinh trường THPT 
Ngô Quyền, huyện Phú Quý về tham dự kỳ 
thi THPT quốc gia năm 2020. 

 

Để hỗ trợ thí sinh, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn đã bố trí 3 đội tình nguyện "tiếp sức 
mùa thi" với 100 tình nguyện viên đến từ 
Trường Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Cộng 
đồng Bình Thuận và Thành đoàn Phan Thiết 
đưa đón thí sinh. 

Cùng đồng hành còn hãng taxi Quốc Tế 
đã đưa đón 182 thí sinh của trường THPT 
Ngô Quyền từ cảng về KTX trường Chuyên 
Trần Hưng Đạo với hơn 50 lượt taxi. 

 

Bên cạnh hỗ trợ đưa đón, hướng dẫn và 
tư vấn cho thí sinh, các tình nguyện viên còn 
rất chú trọng đến công tác phòng, chống 
Covid-19. Các thí sinh đều được tuyên 
truyền về phòng dịch, được phát khẩu trang 
và xịt cồn rửa tay khô miễn phí. 

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của 
tuổi trẻ, chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã 
thể hiện ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, 
thu hút đông đảo thanh niên, sinh viên trên 
địa bàn toàn tỉnh tham gia tạo nên hình ảnh 
đẹp cho một lớp thanh niên Bình Thuận 
trong thời kỳ mới. Qua sự hỗ trợ và tham gia 
nhiệt tình của các bạn đoàn viên thanh niên, 
đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi hy vọng 
các bạn thí sinh sẽ thành công trong kỳ thi 
sắp tới. 
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Quỳnh Trân //  
http://doanthanhnien.vn.- 2020  

(ngày 1 tháng 8) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/tiep-suc-
mua-thi/binh-thuan-khoi-dong-chuong-trinh-

tiep-suc-mua-thi-2020 
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BÌNH THUẬN: NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH 
VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ NÂNG LÊN RÕ RỆT 

ề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 
mầm non, học sinh tiểu học vùng dân 
tộc thiểu số" giai đoạn 2016 – 2020 

được triển khai thực hiện tại 50 trường đã 
tạo tiền đề để các em học tập, lĩnh hội tri 
thức của các cấp một cách tốt nhất. 

Sau 5 năm thực hiện đề án, học sinh vùng cao đã nói, 
nghe hiểu để giao tiếp trong sinh hoạt và đáp ứng yêu 
cầu học tập. (Ảnh: Ý Thảo). 

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận, đề án 
"Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, 
học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số" đã 
góp phần nâng cao khả năng, kỹ năng cơ 
bản trong sử dụng tiếng Việt. 

Ngoài ra, đề án trên được triển khai thực 
hiện tại 50 trường, 282 nhóm, lớp mầm non 
và 47 trường, 66 điểm trường tiểu học người 
dân tộc thiểu số (DTTS) ở 7 huyện trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận như: Tuy Phong, Bắc 
Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, 
Tánh Linh, Hàm Tân, Đức Linh. 

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, sau 5 
năm (2016 – 2020) triển khai thực hiện đề 
án, có 4.892/9.557 trẻ DTTS bậc mầm non 
đến trường, 100% trẻ DTTS ra lớp đều được 

tăng cường tiếng Việt. Từ đó, trẻ có khả 
năng nắm bắt ngôn ngữ tiếng Việt, thường 
xuyên giao tiếp bằng tiếng Việt, mạnh dạn, 
tự tin, có kiến thức cơ bản để bước vào lớp 
1. 

Đối với bậc tiểu học, chất lượng học tập 
môn tiếng Việt của học sinh cũng được nâng 
lên rõ rệt. Nhất là năng lực sử dụng tiếng 
Việt của học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 có nhiều 
tiến bộ hơn. Đa số các em có khả năng nói, 
nghe hiểu để giao tiếp trong sinh hoạt và đáp 
ứng yêu cầu học tập. 

Thời gian tới, Sở GD&ĐT tiếp tục tham 
mưu đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, phòng 
học để thu nhận trẻ ở độ tuổi dưới 5 tuổi, 
đảm bảo học 2 buổi/ngày và bán trú, kinh phí 
tăng cường tiếng Việt trong hè cho trẻ trước 
khi vào lớp 1, hỗ trợ trang thiết bị dạy học 
cho học sinh tiểu học vùng DTTS. Tiếp tục 
triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động 
"Mỗi nhà giáo và cán bộ giáo dục giúp đỡ 
học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn". 

Bố trí giáo viên là người DTTS tại địa 
phương hay giáo viên có nhiều kinh nghiệm 
trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ vùng 
DTTS, có tâm huyết, nhiệt tình, có kỹ 
năng  để giúp trẻ tăng cường tiếng Việt. 

 

Ý Thảo // https://giaoducthoidai.vn.- 2020 
(ngày 6 tháng 8) 

https://giaoducthoidai.vn/binh-thuan-
nang-luc-su-dung-tieng-viet-cua-hoc-sinh-

vung-dan-toc-thieu-so-nang-len-ro-ret-
1596685548476.html

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

BÌNH THUẬN: NHIỀU BÀI THI MÔN NGỮ VĂN ĐIỂM 9 TRỞ LÊN 

ở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận cho biết, 
Ban chấm thi tự luận kỳ thi tốt nghiệp 
THPT năm 2020 của tỉnh đã hoàn 

thành việc chấm thi tự luận môn Ngữ văn. 

   

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, kỳ thi năm 
nay, tỉnh Bình Thuận có khoảng 10.763 bài 
thi môn Ngữ văn (đạt 99,81% tỷ lệ thí sinh 
dự thi). Kết quả chấm thi, số bài đạt điểm 5 
trở lên đạt tỷ lệ 97,05%. 

 

Đ 
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Thí sinh dự thi tốt nghiệp năm 2020. 

Trong đó, có 1 bài thi đạt điểm cao nhất là 
9,5 điểm, 4 bài thi đạt điểm 9,25 và 23 bài thi 
đạt điểm 9. Có 1 bài thi bị điểm liệt (0 điểm), 
không có bài thi đạt điểm 10. 

Ngoài ra, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận cho 
hay, so với năm 2019, điểm trung bình bài 
thi môn Ngữ văn năm nay cao hơn, đặc biệt 
là điểm từ 9 trở lên nhiều hơn. 

Năm nay tỉnh Bình Thuận điều động hơn 
100 cán bộ trong tỉnh là những thầy cô có 
năng lực chuyên môn tốt để tham gia chấm 
thi tự luận môn Ngữ văn. 

 

Ý Thảo // https://giaoducthoidai.vn.- 2020 
(ngày 22 tháng 8) 

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/binh-
thuan-nhieu-bai-thi-mon-ngu-van-diem-9-

tro-len-xRkU95NGg.html

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

CÁC TRƯỜNG HỌC Ở BÌNH THUẬN ĐÃ ĐỦ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1  

rong năm học này, sách giáo khoa lớp 
1 sẽ phải mua tại trường mới đảm bảo 
mua đúng sách con mình sẽ học. 

Tới thời điểm hiện tại, các trường tiểu học 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã nhận đủ 
sách giáo khoa lớp 1 để bán cho phụ huynh 
trên địa bàn. 

Nhiều trường học ở Bình Thuận chọn bộ sách Cánh 
Diều (Ảnh minh họa, nguồn: Báo Đồng Nai) 

Không giống như nhiều năm học về trước 
phụ huynh muốn mua sách giáo khoa nơi 
nào tùy ý, trong năm học này, sách giáo 
khoa lớp 1 sẽ phải mua tại trường mới đảm 
bảo mua đúng sách con mình sẽ học. 

Cuối năm học 2019-2020, trong cuộc họp 
phụ huynh, từng trường học đã thông báo ai 
có con vào học lớp 1 năm học 2020-2021 sẽ 

đến ngay trường mà con mình sẽ vào học 
để mua sách giáo khoa. 

Bởi cũng là trường tiểu học trong cùng 
một địa bàn nhưng mỗi trường sẽ học một 
bộ sách khác nhau.  

Bởi thế, tránh việc phụ huynh lớp 1 mua 
không đúng bộ sách của trường sẽ không 
chỉ mất công còn tốn của (do các nhà sách 
đều có quy đinh, sách đã mua ra khỏi của 
hàng sẽ không được trả lại). 

Từng trường sẽ đăng ký số lượng sách 
mua về đúng với chỉ tiêu học sinh sẽ vào học 
lớp 1 của năm học này.  

Nhờ đó, số sách lấy về sẽ đủ cho học 
sinh, trường hợp dư cũng sẽ không dư nhiều 
(hạn chế sách tồn vì sang năm học tiếp theo 
chưa có gì đảm bảo bộ sách này vẫn còn sử 
dụng lại). 

Số tiền mua đủ sách lớp 1 cũng là vấn 
đề với nhiều gia đình 

Giá của 5 bộ sách mới được phép lưu 
hành có giá trong khoảng gần 200.000 
đồng/bộ.  

Ví như một bộ sách giáo khoa lớp 1 Cánh 
diều có giáo 199.000 đồng nhưng vẫn chưa 
đủ sách học cho các con. 

T 

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/binh-thuan-nhieu-bai-thi-mon-ngu-van-diem-9-tro-len-xRkU95NGg.html
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/binh-thuan-nhieu-bai-thi-mon-ngu-van-diem-9-tro-len-xRkU95NGg.html
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/binh-thuan-nhieu-bai-thi-mon-ngu-van-diem-9-tro-len-xRkU95NGg.html
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Phụ huynh phải mua thêm sách Anh văn 
có giá 146.000 đồng, 2 cuốn vở luyện viết 
của tỉnh 38.000 đồng.  

Tổng số tiền học sinh phải bỏ ra cho một 
bộ sách giáo khoa là 383.000 đồng. 

Dù thế, chỉ sang năm thôi thì những cuốn 
sách giáo khoa này có nguy cơ không dùng 
lại được. Bởi năm học này, quyền chọn sách 
giáo khoa là của nhà trường. Thế nhưng kể 
từ năm học sau, Ủy ban nhân dân tỉnh mới 
có quyền chọn sách giáo khoa. 

Không ít học sinh, học sau một năm 
nhưng bộ sách giáo khoa vẫn còn như mới 
nguyên. Vì thế, sách mới giá lại đắt nhưng 
không được sử dụng lại quả là tiếc vô cùng. 

Khối lớp 2, 3, 4 và 5 vẫn đang học cùng 
lúc 2 chương trình sách Vnen và hiện 
hành  

Ngoài học sinh lớp 1 năm học này được 
học sách giáo khoa theo chương trình mới 
thì 4 khối lớp còn lại tại Bình Thuận vẫn đang 
học lộn xộn 2 chương trình giáo dục Vnen 
và hiện hành cùng lúc. 

Sách Vnen chỉ có ở các môn Toán, tiếng 
Việt, Tự nhiên và Xã hội, còn những môn 
như Đạo đức, Thủ công, Tập viết, Khoa học, 
Kỹ thuật… (khối 4,5) học sinh vẫn phải mua 
sách giáo khoa hiện hành để học.  

Bên cạnh đó, ngoài cuốn vở tập viết của 
nhà xuất bản thì tại tỉnh Bình Thuận nhiều 
trường học vẫn buộc học sinh mua thêm 2 
cuốn vở luyện viết của tỉnh. 

Có thể tính sơ bộ số tiền học sinh các khối 
phải bỏ ra mua sách giáo khoa: 

hối 2: Sách Vnen: 104.500 đồng + tiếng 
Anh 152.000 đồng + 36.400 đồng + Luyện 
viết 38.000 đồng = 330.900 đồng. 

Khối 3: Sách Vnen: 104.500 đồng + tiếng 
Anh 175.000 đồng + 39.400 đồng + Tin học 
50.000 đồng + Luyện viết 38.000 đồng = 
406.900 đồng. 

Khối 4: Sách Vnen: 152.000 đồng + tiếng 
Anh 175.000 đồng + 34.600 đồng + Tin học 

50.000 đồng + Luyện viết 38.000 đồng = 
449.600 đồng. 

Khối 5: Sách Vnen: 160.500 đồng + tiếng 
Anh 175.000 đồng + 38.300 đồng + Tin học 
50.000 đồng + Luyện viết 38.000 đồng = 
461.800 đồng. 

Gánh nặng tiền sách vở đầu năm vẫn 
là nỗi lo của nhiều phụ huynh 

Hiện nay, mỗi gia đình không chỉ có một 
con đi học, có gia đình 2 con, gia đình 3 con 
cùng học một cấp. Cứ mỗi năm gần đến mùa 
tựu trường, phụ huynh lại tất tả kiếm tiền 
(thậm chí vay mượn) để mua sách cho con 
nhưng vẫn không đủ. 

Nếu như trước đây, em học sách của anh, 
chị hoặc người học trước có thể hỗ trợ cho 
người học sau thì dăm năm trở lại đây, cứ 
mỗi năm học sinh phải mua một bộ sách 
mới.  

Phần thì sách hướng dẫn học thay đổi 
mẫu mã, chỉnh sửa liên tục, phần thì sách lại 
được thiết kế chẳng khác nào những cuốn 
vở bài tập. Vì thế, bộ sách phải bỏ ra gần 
nửa triệu đồng nhưng chỉ học một năm là 
phải bỏ đi bán giấy vụn. 

Thương học sinh nghèo không có tiền 
mua sách, nhiều thầy cô giáo khi dạy thường 
khuyên các em nếu phải viết thì nên viết 
bằng bút chì vào sách, để người sau muốn 
học cũng có thể tẩy xóa đi những nét viết 
bằng bút chì. 

Mong rằng những phản ánh từ thực tế thế 
này những người có trách nhiệm góp thêm 
tiếng nói để hạn chế tình trạng các nhà xuất 
bản luôn thay đổi mẫu mã, chỉnh sửa sách 
thường xuyên hoặc thiết kế sách không 
đúng chuẩn sách giáo khoa để cho dân 
nghèo bớt khổ. 

 

Đỗ Quyên // https://giaoduc.net.vn.- 
2020 (ngày 16 tháng 8) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/cac-
truong-hoc-o-binh-thuan-da-du-sach-giao-

khoa-lop-1-post211698.gd

 

 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/cac-truong-hoc-o-binh-thuan-da-du-sach-giao-khoa-lop-1-post211698.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/cac-truong-hoc-o-binh-thuan-da-du-sach-giao-khoa-lop-1-post211698.gd
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CÁCH NÀO ĐỂ HỌC SINH ĐẢO PHÚ QUÝ KHÔNG PHẢI 
“VƯỢT SÓNG” THI TỐT NGHIỆP 

áng 3/8, Giám đốc Sở GD&ĐT Bình 
Thuận ông Phan Đoàn Thái cho biết, 
gần 200 học sinh phải vào đất liền dự 

thi là vì đảo Phú Quý cách đất liền rất xa (58 
hải lý). Nếu mưa bão, tàu cấm ra biển, thí 
sinh ở đảo không có đề thi. 

Học sinh đảo Phú Quý vào đất liền, được tình nguyện 
viên phát nước rửa tay sát khuẩn. 

Được biết, chiều 2/8, gần 200 thí sinh 
Trường THPT Ngô Quyền ở huyện đảo Phú 
Quý đã vào đến đất liền, chuẩn bị tham gia 
kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Một số thí sinh 
bị say sóng. Đây là địa phương duy nhất trên 
cả nước phải đưa các thí sinh từ đảo vào đất 
liền dự thi. 

Có nhiều ý kiến cho rằng, tại sao các địa 
phương có đảo ở xa đất liền như: Bà Rịa - 
Vũng Tàu; Quảng Ngãi... đều tổ chức thi tại 
chỗ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, 
riêng Bình Thuận lại đưa học sinh vào đất 
liền dự thi? 

Trả lời về vấn đề này, ông Phan Đoàn 
Thái nói, quy chế thi quy định, đề thi phải 
giao về các điểm thi sớm nhất là 1 ngày 
trước kỳ thi diễn ra trong khi địa hình của tỉnh 
Bình Thuận kéo dài 250km.  

Từ trung tâm TP đến điểm thi xa nhất 
140km. Riêng đảo Phú Quý cách đất liền 58 
Hải Lý, đi tàu hết 3,5 – 4 giờ. Vì thế, nếu như 
một số địa phương giao đề theo buổi thi ở 
Bình Thuận, đề thi được giao về các điểm thi 
từ ngày 8/8, trước kỳ thi 1 ngày. 

“Nếu không chọn phương án an toàn, cho 
thí sinh vào đất liền từ sớm, đến ngày 8/8, 
thời tiết mưa, gió, có bão tàu cấm không 
được ra biển, thí sinh sẽ không có đề để thi. 

Như vậy, sẽ rất thiệt thòi trong xét tuyển ĐH 
cho thí sinh”, ông nói.  

Cũng theo ông Thái, Bộ GD&ĐT đặt ra 
tiêu chí hàng đầu là phải đảm bảo an toàn 
cho kỳ thi. Do đó, địa phương phải tính toán 
phương án an toàn nhất.  

Trước đó, Sở cũng đã có văn bản gửi 
UBND huyện Phú Quý, phương án được sự 
đồng tình của lãnh đạo huyện, giáo viên 
cũng như phụ huynh, thí sinh. “Nếu so sánh 
học sinh ở đảo Phú Quý phải vào đất liền thi 
với học sinh các đảo ở địa phương khác 
được thi tại chỗ là không đúng vì phụ thuộc 
điều kiện thực tế địa lý, thời tiết khác nhau. 
Ví dụ, khoảng cách từ đất liền ra đảo Lý Sơn 
(Quãng Ngãi) chỉ 15 hải lý, còn đất liền ra 
đảo Phú Quý 58 hải lý”, ông Thái nói.  

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận 
cũng thông tin thêm, để đưa học sinh vào đất 
liền thi, địa phương đã có phương án đảm 
bảo an toàn cũng như sức khoẻ cho các em.  

Theo đó, những em say sóng được đưa 
vào trước, cách kỳ thi từ 7 đến 10 ngày  để 
các em có thời gian nghỉ ngơi; những thí sinh 
không say sóng vào sau, cách kỳ thi 5 đến 6 
ngày. Đoàn đi có sự hỗ trợ của 1 bác sĩ, 1 y 
tá và 5 thầy cô phụ trách học sinh. Học sinh 
đến bến tàu có xe chờ sẵn đưa đến ký túc 
xá Trường Chuyên Trần Hưng Đạo (TP 
Phan Thiết) nghỉ ngơi. 

Ở đó, có đầy đủ điều kiện sinh hoạt cần 
thiết cho các em như: giường ngủ, bàn học, 
nhà ăn… Học sinh vào đất liền được hỗ trợ 
giảm 50% giá vé tàu, những em khó khăn 
được hỗ trợ 1,5 đến 2 triệu đồng tiền sinh 
hoạt phí.  

Kỳ thi năm nay tổ chức trong điều kiện có 
dịch COVID-19, do đó, Sở Y tế sẽ đến kiểm 
tra các biện pháp phòng bệnh; an toàn thực 
phẩm. Học sinh được nhắc nhở đeo khẩu 
trang, chuẩn bị sẵn khẩu trang trong những 
ngày thi. 

Trong khi đó, báo Infonet đưa tin: Cũng là 
học sinh ở huyện đảo nhưng nhiều năm nay 
học sinh ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên 

S 
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Giang) và đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã 
được thi ngay quê nhà mà không cần phải 
vượt sóng, vượt gió vào đất liền. 

Chia sẻ về công tác tổ chức kỳ thi ngoài 
huyện đảo, ông Đỗ Văn Phu – Giám đốc sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho 
biết, đề thi cho học sinh ở huyện đảo luôn 
được niêm phong cẩn mật, vận chuyển đến 
cảng Sa Kỳ để chuyển ra Lý Sơn, sớm hơn 
một ngày so với kế hoạch. 

“Toàn bộ đề thi được bao bọc bằng túi 
nilon cẩn thận, đóng kín trong các thùng sắt, 
đề phòng nước biển xâm nhập, gây hư hại. 
Lực lượng công an sẽ đi theo tàu cao tốc, áp 
tải đề thi ra tận điểm thi tại Trường Trung 
học phổ thông Lý Sơn (cách đất liền hơn 15 
hải lý). Ngoài ra, Sở cũng thuê một chuyến 
tàu cao tốc riêng để chuyên chở cán bộ, 
giám thị coi thi ra đảo sớm hơn một ngày”, 
ông Phu cho hay. 

Có thể nói, việc đưa 200 thí sinh huyện 
đảo Phú Quý vào đất liền để chuẩn bị thi tốt 
nghiệp diễn ra trong sự lo lắng của hàng 
trăm phụ huynh trước tình hình dịch bệnh 
với nhiều diễn biến phức tạp. 

GS.TS Trần Hồng Quân - nguyên Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bày tỏ quan 
điểm: “Hiện nay với thời đại công nghệ 4.0 
có nhiều cách chuyển đề thi qua mạng với 
các giải pháp bảo mật nghiêm ngặt. Từ năm 
sau, Sở GD&ĐT Bình Thuận nên cân nhắc 
phương án để các em học sinh thi tại huyện 
đảo, di chuyển vừa tốn kém lại tiềm ẩn nguy 
hiểm”. 

Hà Linh // 
 https://www.tienphong.vn.- 2020 

 (ngày 3 tháng 8) 

https://www.tienphong.vn/giao-duc/cach-
nao-de-hoc-sinh-dao-phu-quy-khong-phai-

vuot-song-thi-tot-nghiep-1698799.tpo

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

CHUNG TAY HỖ TRỢ HỌC SINH BÌNH THUẬN CÓ HOÀN CẢNH 
KHÓ KHĂN ĐẾN TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021 

ối 28/8, tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ tiếp 
nhận ủng hộ Quỹ và trao học bổng 
“Tiếp bước cho em đến trường” cho 

các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm 
2020. Tại đây, Ban chỉ đạo Cuộc vận động 
“Tiếp bước cho em đến trường” đã tiếp nhận 
hơn 3,3 tỷ đồng của hơn 160 đơn vị, cá nhân 
ủng hộ.  

Tại Bình Thuận, 10 năm qua, “Tiếp bước 
cho em đến trường” thực sự trở thành một 
cuộc vận động lớn, tạo được hiệu ứng tích 
cực và lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. 
Cuộc vận động không chỉ khơi dậy truyền 
thống tương thân, tương ái, mà còn huy 
động được sức mạnh toàn xã hội nhằm 
chung tay giúp đỡ các em học sinh đã bỏ 
học, hoặc có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh 
khó khăn không được đến trường. Trong 10 
năm, toàn tỉnh đã nhận được sự ủng hộ tích 
cực của đông đảo cán bộ, nhân dân, cơ 
quan, doanh nghiệp... với tổng số tiền hơn 
272 tỷ đồng (kể cả hiện vật). Từ số tiền trên, 
Quỹ khuyến học các cấp đã trao hàng nghìn 
suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, 

khen thưởng học sinh giỏi; hỗ trợ phương 
tiện học tập cho học sinh và hỗ trợ thầy cô 
giáo có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sửa 
chữa trường, lớp học xuống cấp… 

Không chỉ huy động trong toàn xã hội về 
mặt vật chất, Ban Chỉ đạo cuộc vận động 
“Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh Bình 
Thuận còn gắn cuộc vận động với các phong 
trào thi đua “Xây dựng trường học thân 
thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy, cô giáo 
là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng 
tạo”… Từ đó kịp thời nắm bắt hoàn cảnh, 
động viên, vận động hàng nghìn học sinh trở 
lại trường, góp phần khắc phục tình trạng 
học sinh bỏ học giữa chừng hiện nay tại tỉnh 
Bình Thuận. Nếu như năm học 2018- 2019, 
toàn tỉnh có 1.138 em học sinh bỏ học giữa 
chừng thì đến năm học 2019- 2020, con số 
này giảm còn 950 em. 

Ông Đặng Hồng Sỹ, Trưởng ban Chỉ đạo 
Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến 
trường” cho biết: Trong bối cảnh ảnh hưởng 
của dịch COVID-19, trong thời gian tới sẽ có 
nhiều gia đình khó khăn, không đủ điều kiện 

T 

https://www.tienphong.vn/giao-duc/cach-nao-de-hoc-sinh-dao-phu-quy-khong-phai-vuot-song-thi-tot-nghiep-1698799.tpo
https://www.tienphong.vn/giao-duc/cach-nao-de-hoc-sinh-dao-phu-quy-khong-phai-vuot-song-thi-tot-nghiep-1698799.tpo
https://www.tienphong.vn/giao-duc/cach-nao-de-hoc-sinh-dao-phu-quy-khong-phai-vuot-song-thi-tot-nghiep-1698799.tpo
https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-vai-net-tong-quan/131973.html
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để cho con em mình tiếp tục đến trường. Với 
sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng, xã hội, 
trong năm học 2020- 2021, Quỹ khuyến học 
“Tiếp bước cho em đến trường” tiếp tục 
đồng hành, sát cánh cùng các em học sinh, 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời hỗ 
trợ để các em được cắp sách đến trường. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu, Ban Chỉ 
đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến 
trường” tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân 
tham gia ủng hộ Quỹ để từ đó giúp đỡ được 
những trường hợp có nguy cơ bỏ học giữa 
chừng. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh 
công tác khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh 
đó, ngành Giáo dục nỗ lực đổi mới giáo dục, 
tăng cường giáo dục đạo đức lối sống; mỗi 
nhà giáo, cán bộ giáo dục giúp đỡ học sinh 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để kịp thời 

nắm bắt tâm tư, cũng như hoàn cảnh để kịp 
thời hỗ trợ các em. 

Dịp này, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp 
bước cho em đến trường” đã trao trực tiếp 
75 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên 
thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo và hoàn 
cảnh khó khăn. Đây là những món quà ấm 
áp, kịp thời động viên những tấm gương 
sáng về nghị lực vượt khó, hiếu học bước 
vào năm học mới. 

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

 (ngày 28 tháng 8) 

https://dantocmiennui.vn/chung-tay-ho-
tro-hoc-sinh-binh-thuan-co-hoan-canh-kho-

khan-den-truong-nam-hoc-
20202021/292487.html 

 

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

GIÁO SINH TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG TẠI LA GI, BÌNH THUẬN 
VẪN CÓ CƠ HỘI TUYỂN DỤNG 

húng tôi tạo điều kiện cho các em 
có việc làm trong thời gian đang tự 
nâng chuẩn. Nếu yêu cầu tuyển 

ngay giáo sinh đủ chuẩn sẽ rất tội cho các 
em”. 

Nhu cầu và điều kiện dự tuyển 

Căn cứ vào kế hoạch phát triển trường, 
lớp năm học 2020-2021, tại thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã 
đã ra thông báo số: 182 /TB-UBND về nhu 
cầu hợp đồng lao động giảng dạy tại các cơ 
sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân thị 
xã.  

Thông báo nêu rõ nhu cầu hợp đồng lao 
động và vị trí cần tuyển cho cả 3 cấp học. 

Cụ thể, bậc Trung học cơ sở cần tuyển 
giáo viên giảng dạy các môn: Toán, Ngữ 
văn, Sinh học, Tin học; Địa lý.  

Bậc Tiểu học tuyển giáo viên tiểu học cho 
các bộ môn, tiếng Anh, Âm nhạc – Mỹ thuật, 
Tin học và bậc Mầm non tuyển giáo viên 
mầm non.  

Điều kiện chung, giáo viên phải có hộ 
khẩu thường trú tại thị xã La Gi; Có sức khỏe 
tốt; Có phẩm chất, đạo đức tốt, không có tiền 
án tiền sự; Có lý lịch rõ ràng.  

Về trình độ chuyên môn, bậc Mầm non, 
yêu cầu giáo viên có bằng tốt nghiệp Trung 
cấp sư phạm trở lên.  

Đối với giáo viên bậc Tiểu học và Trung 
học cơ sở: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư 
phạm trở lên. 

Nhân văn trong tuyển dụng giáo viên ở 
thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận 

Một số giáo viên có thắc mắc, Luật Giáo 
dục đã quy định chuẩn trình độ giáo viên 
nhưng tại sao thị xã vẫn tuyển giáo viên 
chưa đạt chuẩn?. 

Trả lời vấn đề này, bà Phan Thị Bích, 
Trưởng phòng Nội vụ thị xã La Gi cho biết:  

“Hiện có một số giáo sinh đang tự học 
nâng chuẩn nhưng chưa tốt nghiệp. Chúng 
tôi tạo điều kiện cho các em có việc làm 
trong thời gian đang tự nâng chuẩn. Nếu yêu 

“C 

https://dantocmiennui.vn/chung-tay-ho-tro-hoc-sinh-binh-thuan-co-hoan-canh-kho-khan-den-truong-nam-hoc-20202021/292487.html
https://dantocmiennui.vn/chung-tay-ho-tro-hoc-sinh-binh-thuan-co-hoan-canh-kho-khan-den-truong-nam-hoc-20202021/292487.html
https://dantocmiennui.vn/chung-tay-ho-tro-hoc-sinh-binh-thuan-co-hoan-canh-kho-khan-den-truong-nam-hoc-20202021/292487.html
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cầu tuyển ngay giáo sinh đủ chuẩn sẽ rất tội 
cho các em”.  

Trước thông báo trên, một số giáo sinh 
học ra trường trong những năm trước, đặc 
biệt là ngay năm học này đã bày tỏ sự vui 
mừng vì thị xã vẫn chưa yêu cầu giáo viên 
dự tuyển phải có ngay bằng đại học như 
Luật Giáo dục 2019 quy định. 

Em H. giáo sinh mới ra trường dự tuyển 
bậc tiểu học cho biết: “Tụi em vừa ra trường 
năm học này nên rất lo lắng khi Luật Giáo 
dục quy định về chuẩn giáo viên các cấp.  

Nhiều người cho biết sẽ không nơi nào 
tuyển giáo viên cao đẳng như tụi em nên ai 
cũng vô cùng lo lắng. Thế nhưng nay đọc 
thông báo của Ủy ban thị xã thì tụi em vẫn 
còn cơ hội”. 

 

Thông báo tuyển dụng giáo viên của Ủy ban nhân dân 
thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận, ảnh: tác giả. 

Thông báo tuyển dụng giáo viên của Ủy ban nhân dân 
thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận, ảnh: tác giả. 

Không riêng giáo sinh H. một số giáo sinh 
dự tuyển bậc trung học cơ sở cũng rất vui vì 
bản thân các em đang tự học nâng cao trình 
độ đại học mới được một năm.  

Các em đều cho biết, nếu năm nay thị xã 
tuyển ngay giáo sinh có bằng đại học thì họ 
sẽ mất cơ hội trong khi chỉ còn một năm học 
nữa là tốt nghiệp đại học. 

 

Phan Tuyết //  
https://giaoduc.net.vn.- 2020  

(ngày 5 tháng 8) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-
sinh-trung-cap-cao-dang-tai-la-gi-binh-

thuan-van-co-co-hoi-tuyen-dung-
post211363.gd

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

HỌC SINH THỊ XÃ LA GI, BÌNH THUẬN RỜI PHÒNG THI TOÁN 
TRONG TÂM TRẠNG HỒ HỞI 

ó 37/50 câu khá dễ, học sinh trung 
bình dễ dàng đạt được điểm 5, điểm 
6 (không tính những học sinh lười 

học). 

 

Nhiều học sinh làm được trên 40 câu 

Chiều ngày 9/8, học sinh thi môn toán. Có 
mặt tại điểm thi thuộc Trường Trung học phổ 
thông Lý Thường Kiệt thị xã La Gi, tỉnh Bình 
Thuận chúng tôi nhận thấy nhiều em hồ hởi 
bước ra khỏi phòng thi.  

C 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-sinh-trung-cap-cao-dang-tai-la-gi-binh-thuan-van-co-co-hoi-tuyen-dung-post211363.gd
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Hai học sinh đầu tiên rời phòng thi giơ tay vẫy chào 
đội tình nguyện (Ảnh Phan Tuyết) 

Em Nguyễn Thiên Vĩnh lớp 12A7 vui 
mừng chia sẻ mình làm được 42 câu, nhưng 
vừa đối chiếu kết quả với bạn thấy sai 1 câu 
do quá vội vàng. 

Thiên Vĩnh làm được 42 câu (Ảnh Phan Tuyết) 

Vui vì làm bài khá tốt (Ảnh Phan Tuyết) 

Em Phạm Khánh Đoan lớp 12A6 cho biết: 
“Con làm được 42 câu, so với đề minh họa 
khó hơn một chút nhưng các dạng bài đều 
đã được học và ôn tập”. 

Với nét mặt rạng ngời, em Nguyễn Thị 
Hoàng Mỹ học sinh lớp 12A1 cho biết mình 
làm khá tốt.  

Nguyễn Thị Hoàng Mỹ làm được 44 câu (Ảnh Phan 
Tuyết) 
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Nhận xét về đề thi, Hoàng Mỹ cho biết: 
“Nhìn chung nếu từ điểm 0 đến điểm 8 khá 
dễ đạt được, trên 8 điểm trở lên phải học 
sinh học khá, giỏi mới có thể đạt được. Con 
làm được 44 câu”.  

Đề ra đúng cam kết của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

Phỏng vấn khá nhiều học sinh tại thị xã La 
Gi, tỉnh Bình Thuận đều nói rằng đề thi khá 
dễ, vừa sức với các em. 

Nhận xét về đề toán lần này, thầy Hà Hữu 
Nam, giáo viên dạy toán Trường Trung học 
phổ thông Đức Linh cho biết: “Bộ ra đề đúng 
như cam kết.  

Đề thi khá giống với cấu trúc đề minh họa 
lần 2, những câu hỏi bám sát với kiến thức 

sách giáo khoa, đảm bảo cho các em có 
điểm để xét tốt nghiệp vì lý do dịch bệnh. 

Có 37/50 câu khá dễ, học sinh trung bình 
dễ dàng đạt được điểm 5, điểm 6 (không tính 
những học sinh lười học).  

Những câu khó có tính phân loại nhưng 
dạng đề không lạ vì những dạng đề này học 
sinh từng tiếp cận trong những bài tập nâng 
cao. Thế nên những em thật sự giỏi vẫn có 
thể đạt điểm 10”. 

 
Phan Tuyết // 

 https://giaoduc.net.vn.- 2020  
(ngày 10 tháng 8) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoc-
sinh-thi-xa-la-gi-binh-thuan-roi-phong-thi-

toan-trong-tam-trang-ho-hoi-post211529.gd

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

 BÌNH THUẬN: MỖI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 
BỐ TRÍ MỘT ĐIỂM THI DỰ PHÒNG 

ở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận vừa đề 

nghị UBND các huyện, thị xã, thành 

phố phối hợp thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid – 19, đảm bảo an 

toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. 

Ảnh minh họa. 

heo đó, mỗi huyện, thị xã, thành phố dự 

kiến bố trí một điểm thi (là 1 trường THCS 

trên địa bàn) để dự phòng cho tình huống có 

thí sinh thuộc diện F1 (tiếp xúc gần với F0, 

phải cách ly tập trung) tham gia thi. 

Điểm thi dự phòng phải đảm bảo khoảng 

cách phù hợp với một trường THPT nơi đặt 

điểm thi và đảm bảo đầy đủ các điều kiện 

quy định theo Quy chế thi hiện hành của Bộ 

GD&ĐT.  

Bố trí xe chuyên dụng để chở thí sinh F1 

(nếu có) đến điểm thi dự phòng. Đồng thời 

bố trí xe để vận chuyển đề thi đến điểm thi 

dự phòng, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong 

quá trình vận chuyển đề thi. 

Bố trí lực lượng công an làm nhiệm vụ 

bảo vệ và đội ngũ nhân viên y tế đảm bảo 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 

theo lĩnh vực chuyên môn tại điểm thi dự 

phòng để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho thí 

sinh dự thi. 

Cử 1 lãnh đạo trường THCS nơi đặt làm 

điểm thi dự phòng tham gia làm lãnh đạo 

phụ trách về cơ sở vật chất tại điểm thi dự 

phòng, chọn 10 cán bộ, giáo viên tại các 

trường THCS thuộc thẩm quyền quản lý làm 

nhiệm vụ coi thi tại điểm thi dự phòng (đối 

tượng chọn cử phải đảm bảo các điều kiện, 

tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế thi hiện 

hành của Bộ GD&ĐT) để Sở GD&ĐT điều 

S 
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động làm nhiệm vụ coi thi khi phát sinh tình 

huống có thí sinh thuộc diện F1 tham gia thi. 

Trước đó, Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở 

giáo dục nơi đặt các điểm thi khẩn trương 

triển khai các biện pháp phòng chống dịch 

như: chuẩn bị bồn rửa tay, dung dịch sát 

khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt, vệ 

sinh phòng thi... 

Ý Thảo // https://giaoducthoidai.vn.- 2020 

(ngày 4 tháng 8) 

https://giaoducthoidai.vn/binh-thuan-moi-

huyen-thi-xa-thanh-pho-bo-tri-mot-diem-thi-

du-phong-1596532252470.html

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

NHỮNG HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG TRONG MÙA THI 

ề thi khá giống đề minh họa nên 
không làm khó tụi con. Con làm bài 
khá tốt, đạt khoảng 90%” 

Khi tiếng trống vang lên báo hiệu thời gian 
thi môn ngoại ngữ kỳ thi trung học phổ thông 
2020 cuối cùng đã kết thúc, nhiều phụ huynh 
đứng đợi con ngoài cổng trường thở phào 
như trút bỏ được gánh nặng đeo đẳng. 

Đợi con. (Ảnh Phan Tuyết) 

Chị Mỹ ngụ tại Tân Phước, thị xã La Gi 
nói rằng: “Hôm nay về phải cho con ngủ thật 
đã bởi nhiều đêm con mất ngủ vì học bài”. 

Chị Lan, Tân Thắng, Hàm Tân cho biết: 
“Dù gia đình không tạo áp lực con phải đạt 
điểm cao nhưng nó muốn thoát khỏi nương 
rẫy để không khổ như ba mẹ nên luôn ráng 
học. Đi học tối ngày, về đến nhà chỉ kịp và 
miếng cơm là lao vào học. Nhiều đêm mình 
ngủ được một giấc thấy con còn ngồi miệt 
mài mà thấy thương. 

Học thi mùa Covid-19 (Ảnh Phan Tuyết) 

Hôm nay thì con tha hồ ngủ, kết quả thế 
nào cũng không quan trọng nữa rồi vì con đã 
nỗ lực hết mình”. 

Đội tình nguyện chào đón những thí sinh ra đầu tiên 
(Ảnh: Phan Tuyết) 

Những khuôn mặt rạng ngời rời phòng 
thi 

Khi cánh cổng trường vừa mở, những học 
sinh đầu tiên bước ra trong màn cổ vũ, chúc 
mừng của các em trong đội tình nguyện 

Đ 
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viên. Có em mừng rỡ lao vào ôm bạn như 
chia sẻ niềm vui vì bài làm khá tốt của mình. 

Chia sẻ niềm vui cùng bạn (Ảnh Phan Tuyết) 

Em Lê Bảo Ngọc, học sinh lớp 12 Trường 
Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt hồ hởi 
cho biết: “Con làm bài được. Nói chung đề 
ngoại ngữ năm nay khá dễ, những học sinh 
trung bình có thể đạt 6 đến 7 điểm”.  

Em Phạm Khánh Đoan, học sinh lớp 
12A6 chia sẻ: “Đề thi khá giống đề minh họa 
nên con làm bài khá tốt”. 

Khánh Đoan chia sẻ niềm vui cùng anh trai (Ảnh Phan 
Tuyết) 

Em Thục Ái, học sinh lớp 12A1 tự tin nói 
rằng: “Em chắc chắn được 9 điểm”. Khi 

chúng tôi hỏi: “Em thấy đề năm nay thế 
nào?”, Thục Ái cho biết: “Đề ra bám sát đề 
minh họa. Bài tập 2 có tính phân loại, phần 
đọc hiểu khó hơn còn từ vực không khó”. 

Thục Ái tự tin sẽ đạt 9 điểm môn thi ngoại ngữ (Ảnh 
Phan Tuyết) 

Sự nhiệt tình của đội tiếp sức mùa thi 

Làm nên thành công của một kỳ thi cũng 
phải kể đến sự nhiệt tình của những em học 
sinh khối 10,11 trong đội tiếp sức mùa thi. 

Tranh thủ giờ thí sinh vào thi các bạn tình nguyện ngồi 
ca hát (Ảnh: Phan Tuyết) 
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Từ tờ mờ sáng, các em đã có mặt tại 
trường để quét dọn cổng trường, chuẩn bị 
đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nước 
uống…chờ các thí sinh đến điểm thi. 

 
Thầy giáo và học sinh đội tình nguyện quét rác, xúc 
cát sau cơn mưa lớn (Ảnh Phan Tuyết) 

Đội tiếp sức mùa thi chở thí sinh ngủ quên đến điểm 
thi kịp giờ (Ảnh: Báo Bình Thuận) 

Hình ảnh thầy giáo Ph. cùng một số học 
sinh trong đội tình nguyện tiếp sức mùa thi 

quét rác, hốt cát sau cơn mưa như trút nước 
để hỗ trợ thí sinh ra vào cổng cho an toàn đã 
làm xúc động nhiều người có mặt hôm ấy. 

Cũng nhờ có đội tiếp sức mùa thi mà một 
học sinh tại điểm thi Trường Trung học Hòa 
Đa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, các 
tình nguyện viên tại đây đã kịp thời đưa một 
thí sinh ngủ quên trong ngày thi môn tổ hợp 
Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội đến 
điểm thi kịp giờ. 

Nhà em ở khá xa trường, bố mẹ bận đi làm, em đón 
xe bus đi thi (Ảnh Phan Tuyết) 

Bên cạnh những em học sinh được ba mẹ 
đưa đón tận cổng trường vẫn còn một số em 
tự bắt xe bus đi thi cả quảng đường khá xa 
do ba, mẹ còn bận đi làm. 

 
Phan Tuyết //  

https://giaoduc.net.vn.- 2020 
(ngày 11 tháng 8) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-
24h/nhung-hinh-anh-an-tuong-trong-mua-

thi-post211567.gd
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THẦY CHỦ NHIỆM CHUYÊN CHINH PHỤC NHỮNG LỚP HỌC TRÒ 
CÁ TÍNH 

hông gây áp lực việc học, không đòi 
hỏi nâng cao kiến thức…và giáo viên 
thì giảng dạy tận tình nên chất lượng 

học tập ngày một được cải thiện và nâng 
cao. 

Bao nhiêu năm đi dạy, cứ mỗi khi bốc 
thăm lớp chủ nhiệm người viết và nhiều 
đồng nghiệp đều ước ao cho mình bắt được 
cái lớp học đều, chất lượng tốt để làm công 
tác chủ nhiệm cho khỏe. 

Thầy Tưởng và học sinh lớp chủ nhiệm (Ảnh nhà 
trường cung cấp) 

Thế nên khi nghe Ban giám hiệu Trường 
Trung học phổ thông Ngô Quyền huyện đảo 
Phú Quý, tỉnh Bình Thuận giới thiệu có giáo 
viên luôn xung phong được chủ nhiệm lớp 
học sinh đặc biệt của trường, người viết lấy 
làm tò mò lắm. 

Khi nghe ý định chúng tôi muốn viết bài 
về mình, thầy giáo Đặng Văn Tưởng nói 
rằng mình chẳng có gì nổi trội để viết, công 
việc mình làm cũng thường thôi, biết bao 
đồng nghiệp của thầy còn làm tốt hơn thế 
nữa. 

Mục tiêu giáo dục nằm ở sự tiến bộ của 
mỗi học trò 

Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền 
huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận là một 
trong những ngôi trường có tỷ lệ học sinh 
đầu vào lớp 10 yếu của tỉnh.  

hiều năm qua, cả 3 môn thi sau khi đã 
nhân hệ số cũng chỉ lấy điểm chuẩn 8 điểm, 
9 điểm và cao nhất là 10 điểm. 

Để giúp các em nắm vững kiến thức, Ban 
giám hiệu nhà trường đã lọc học sinh có lực 
học yếu, kém tập trung vào một lớp để giảng 
dạy. 

Ở trong ngành, chúng tôi vẫn thường 
được nghe giáo viên phải dạy phân hóa từng 
đối tượng trong lớp, nhưng để thực hiện 
điều này khi thời gian tiết học bị khống chế, 
không mấy đồng nghiệp đạt kết quả.  

Không gì bằng việc học sinh có lực học 
yếu kém tương đồng với nhau thì việc giảng 
dạy, kèm cặp các em sẽ dễ dàng hơn nhiều. 

Vấn đề là, ai sẽ làm chủ nhiệm những lớp 
học sinh đặc biệt thế này? Ai sẽ nhận về 
mình công việc khó khăn hơn? Nếu lấy 
quyền để phân công dễ dẫn đến việc giáo 
viên không phục và như thế thì hiệu quả 
công việc cũng không thể cao. 

Chưa nói đến việc, làm chủ nhiệm những 
lớp thế này đòi hỏi giáo viên chủ nhiệm phải 
có tính kiên nhẫn, phải tận tâm, tận tình với 
học sinh, phải là giáo viên giỏi và tâm lý nhất.  

Nhiều giáo viên xung phong đảm nhận 
lớp học đặc biệt 

Khác với nhiều trường học, tại Trường 
Trung học phổ thông Ngô Quyền, nhiều giáo 
viên lại xung phong được làm chủ nhiệm 
chính lớp học yếu, kém nhất trường mà thầy 
Đặng Văn Tưởng là một trong những giáo 
viên điển hình nhất. 

hầy Tưởng cho biết: “Học sinh phải hợp 
tác với mình, không có tư tưởng chống đối 
nhưng tâm lý phải phục thầy thì mới thành 
công.  

Vì thế, trước khi nhận lớp tôi đã tổ chức 
một buổi dã ngoại để thầy trò có cơ hội trò 
chuyện, làm quen với nhau.  

Tôi kể cho các em nghe những câu 
chuyện về những người thành đạt trong 
cuộc sống mà không phải ai cũng học giỏi 
văn hóa để động viên các em đừng tự ti, mặc 
cảm với bản thân. Con người ta có nhiều 
mặt, ai cũng có những thế mạnh riêng của 
mình…" 

K 
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Khi thầy trò hiểu nhau hơn rất thuận lợi 
trong việc giảng dạy và giáo dục các em. Khi 
dạy, thầy Tưởng cho biết mình không đòi hỏi 
các em quá cao, sức của các em chỉ cần đạt 
tối đa 70% kiến thức là quá tốt. 

Không gây áp lực việc học, không đòi hỏi 
nâng cao kiến thức…và giáo viên thì giảng 
dạy tận tình. Nhờ đó, lớp học do thầy chủ 
nhiệm đã tiến bộ từng ngày. Cuối năm, chất 
lượng học tập của các em cũng được nâng 
cao rõ rệt.  

Từ những thành công ấy, Ban giám hiệu 
nhà trường cũng cho biết vẫn sẽ duy trì việc 
lớp học đặc biệt như thế này.  

Nhà trường sẽ xây dựng quy chế đánh 
giá, xếp loại và thưởng cho những giáo viên 
đã tình nguyện và nỗ lực trong giảng dạy 
góp phần nâng cao chất lượng học tập và 
giáo dục học sinh trong nhà trường. 

 

Phan Tuyết //  
https://giaoduc.net.vn.- 2020  

(ngày 23 tháng 8) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thay-
chu-nhiem-chuyen-chinh-phuc-nhung-lop-

hoc-tro-ca-tinh-post211867.gd

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

THI TỐT NGHIỆP XONG HỌC SINH PHÚ QUÝ KHĂN GÓI VỀ LẠI ĐẢO 

ộ chuyển đề qua thư điện tử. Chỉ cần 

khóa mã là đảm bảo bí mật. Đến 

trước thời điểm thi, điểm thi ngoài 

đảo mở khóa và in sao đề tại chỗ. 

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 

2019-2020 đợt I đã kết thúc cũng là lúc gần 

200 em học sinh lớp 12 thuộc huyện đảo 

Phú Quý chuẩn bị xếp hành lý rời đất liền trở 

về quê. 

Học sinh Phú Quý trên tàu cao tốc (Ảnh CTV) 

Khác hẳn với tâm trạng hồ hởi của những 

sĩ tử lần đầu tiên vào đất liền, lần trở về thấy 

dài hơn, mệt mỏi hơn. Đặc biệt với những 

em say sóng quả là một hành trình đầy gian 

nan, vất vả. 

Không riêng gì các em, một số phụ huynh 

vì lo lắng cho con lần đầu tiên xa nhà nên 

cũng đi theo để động viên an ủi. Có người 

chia sẻ, phải bỏ công việc suốt tuần, giá con 

thi tại chỗ thì đâu phải lo lắng nhiều như thế. 

Nhiều học sinh đi tàu say đến lả người (Ảnh CTV) 

Không ít người làm phép so sánh, Côn 

Đảo cách Vũng Tàu 97 hải lý có 81 thí sinh 

tham dự kỳ thi phổ thông trung học nhưng 

các em lại được thi ngay tại quê nhà. 

Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cách đất liền 

hơn 15 hải lý cũng được tàu cao tốc mang 

đề thi ra tận nơi. 

Riêng Bình Thuận, Đảo Phú Qúy cách 

Phan Thiết 56 hải lý có 192 thí sinh dự thi 

nhưng các học sinh phải vượt biển vào đất 

liền trước 1 tuần để chuẩn bị dự thi. 

Có người nói, Vũng Tàu là tỉnh giàu nên 

việc vận chuyển bài thi và Hội đồng thi bằng 

máy bay vì thế học sinh mới may mắn được 

thi tại chỗ. 

B 
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Vậy thì tại sao, học sinh đảo Lý Sơn cũng 

được thi tại chỗ? Không đi đường hàng 

không như Vũng Tàu, đề thi, giám thị coi thi 

ra đảo bằng tàu cao tốc.  

Di chuyển bằng tàu cao tốc thì tỉnh Bình 

Thuận có thừa điều kiện vì hiện nay tại cảng 

Phan Thiết có khá nhiều tàu cao tốc đi ra đảo 

chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ. 

Mong rằng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Bình Thuận sẽ quan tâm đến những giải 

pháp mà Giáo sư - Tiến sĩ Trần Hồng Quân, 

nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và Tiến sĩ Châu Minh Hùng, giảng viên 

Trường Đại học Quy Nhơn đưa ra. 

Thứ nhất, Bộ chuyển đề qua thư điện tử. 

Chỉ cần khóa mã là đảm bảo bí mật. Đến 

trước thời điểm thi, điểm thi ngoài đảo mở 

khóa và in sao đề tại chỗ.. 

Thứ hai, chọn những người đáng tin cậy, 

cẩn trọng để đảm nhiệm. 

Làm được như thế, những năm học tới 

không còn cảnh học sinh phải vượt sóng, 

vượt gió, vượt cả những cơn say đến lả 

người để vào đất liền dự thi. 

 
Phan Tuyết // 

 https://giaoduc.net.vn.- 2020 
 (ngày 11 tháng 8) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thi-
tot-nghiep-xong-hoc-sinh-phu-quy-khan-

goi-ve-lai-dao-post211583.gd

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

THỊ XÃ LA GI QUY ĐỊNH LỄ KHAI GIẢNG KHÔNG QUÁ 45 PHÚT 

hông còn những diễn văn phô 

trương thành tích, những phát biểu 

giáo huấn dài dòng mà học sinh đã 

trở thành trung tâm của buổi Lễ khai giảng. 

Lễ Khai giảng năm học mới tại thị xã La 

Gi, tỉnh Bình Thuận sẽ được tổ chức thống 

nhất trong toàn thị xã, bắt đầu vào lúc 7 giờ 

00 phút, sáng ngày 05/9/2020. 

Lễ khai giảng gọn nhẹ tại một trường tiểu học ở Bình 

Thuận (Ảnh Phan Tuyết) 

Nội dung sẽ có 2 phần chính: phần Lễ và 

phần Hội. 

Phần Lễ: được yêu cầu tổ chức ngắn gọn, 

trang trọng với các nghi thức truyền thống 

như đón học sinh đầu cấp, Nghi thức chào 

cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước 

gửi cho ngành Giáo dục. 

Phần Hội: Có thể tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vui chơi 

tập thể tươi vui, lành mạnh, phù hợp văn hóa 

học đường và điều kiện nhà trường. 

Một số lưu ý được triển khai buổi lễ 

khai giảng  

Có dù, ô che hoặc có cây xanh tỏa bóng, 

không để học sinh ngồi dưới nắng nóng 

hoặc trời mưa, nhất là học sinh cấp mầm 

non, tiểu học. 

Sau khi Lễ Khai giảng kết thúc các cơ sở 

giáo dục không tổ chức tập trung cho việc 

gặp mặt, sinh hoạt, liên hoan để đảm bảo an 

toàn trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. 

Bố trí ghế ngồi cho đại biểu, giáo viên, học 

sinh với khoảng cách tiếp xúc đảm bảo an 

K 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thi-tot-nghiep-xong-hoc-sinh-phu-quy-khan-goi-ve-lai-dao-post211583.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thi-tot-nghiep-xong-hoc-sinh-phu-quy-khan-goi-ve-lai-dao-post211583.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thi-tot-nghiep-xong-hoc-sinh-phu-quy-khan-goi-ve-lai-dao-post211583.gd
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toàn; tất cả phải đeo khẩu trang, rửa tay 

bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, được 

đo thân nhiệt trước khi vào trường. 

Không tổ chức thả bong bóng bay; không 

sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, các sản phẩm 

nhựa dùng một lần (chai lọ nhựa, ống hút, 

hộp xốp đựng thực phẩm,...) tại cơ quan, 

đơn vị; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái 

chế, thân thiện với môi trường để góp phần 

bảo vệ môi trường;  

Phát động tất cả giáo viên, nhân viên, học 

sinh cài đặt Bluezone và chung tay đóng góp 

vào thùng quỹ ủng hộ phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 

Học sinh sẽ là trung tâm của buổi lễ 

Vài năm trở lại đây, những buổi lễ khai 

giảng diễn ra ở cả 3 cấp học tại thị xã La Gi 

luôn hướng tới đối tượng học sinh. Các em 

đã trở thành nhân vật trung tâm của buổi lễ. 

Đón học sinh lớp 1 trong lễ khai giảng năm 2019 (Ảnh 

Phan Tuyết) 

Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 ở thị 

xã La Gi được diễn ra ngắn gọn, trang trọng 

trong không khí thân thiện, tươi vui, đan xen 

trong buổi lễ là những tiết mục văn nghệ, 

những phần quà trao tặng cho học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn, những xuất học bổng 

tiếp bước cho học sinh đến trường. 

Đặc biệt tất cả học sinh lớp 1 đều được 

phát nón bảo hiểm do công ty Hon đa tài trợ. 

Học sinh lớp 1 nhận nón bảo hiểm trong lễ khai giảng 

(Ảnh Phan Tuyết) 

Không còn những màn đọc diễn văn dài 

lê thê phô trương thành tích, những lời giáo 

huấn dài dòng, sách vở của một số đại biểu 

khách mời.  

Thay vào đó là những ghi nhận sự nỗ lực 

trong giảng dạy và hoạt động giáo dục, 

những chia sẻ, những gửi gắm tâm tư, 

nguyện vọng đến toàn thể giáo viên, học 

sinh của nhà trường. 

 

Phan Tuyết // 

 https://giaoduc.net.vn.- 2020 

(ngày 31 tháng 8) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thi-

xa-la-gi-quy-dinh-le-khai-giang-khong-qua-

45-phut-post212038.gd

 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thi-xa-la-gi-quy-dinh-le-khai-giang-khong-qua-45-phut-post212038.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thi-xa-la-gi-quy-dinh-le-khai-giang-khong-qua-45-phut-post212038.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thi-xa-la-gi-quy-dinh-le-khai-giang-khong-qua-45-phut-post212038.gd
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BẢO VỆ NGHIÊM NGẶT ĐƯA 45 CHÚ RÙA TÍ HON VỀ ĐẠI DƯƠNG 

ây là lần đầu tiên sau hơn hai năm, 
rùa biển quay trở lại đảo Phú Qúy 
sinh sản. 

Ngày 17-8, anh Đỗ Minh Lộc, Trạm 
trưởng Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
huyện đảo Phú Qúy (Bình Thuận) cho biết, 
vừa bảo vệ, chăm sóc và thả thành công 45 
chú rùa xanh tí hon về với đại dương. 

Trước đó vào đêm 27-6, các nhân viên 
Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện Phú 
Quý phát hiện một rùa mẹ nặng khoảng 
100kg bơi vào bãi Vịnh Triều Dương đào bới 
cát để đẻ trứng. Sau khi đẻ khoảng hơn 2 
tiếng và lấp cát bảo vệ ổ trứng, rùa mẹ về 
với biển. Các nhân viên đã bí mật, không để 
lộ thông tin vì sợ nhiều người dân không 
hiểu biết đến lấy trứng rùa. Sau đó đã phân 
công trực hàng đêm để bảo vệ an toàn cho 
ổ trứng. 

Đến ngày thứ 45 khi ổ trứng sắp nở, để 
bảo vệ tuyệt đối cho những cá thể rùa con 
xinh xắn này, Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản Phú Quý đã quay lưới bảo vệ và cắm 
bảng thông báo kêu gọi cư dân chung tay. 

Đến sáng 17-8, sau 51 ngày chăm sóc, 
bảo vệ và thấy những chú rùa con đã cứng 
cáp. Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã đưa 
45 cá thể rùa con đến bãi biển Hòn Tranh 
thả về môi trường tự nhiên. 

Anh Đỗ Minh Lộc, xúc động cho biết, đây 
là lần đầu tiên sau hơn 2 năm, rùa biển mới 
quay lại đảo để sinh sản. “Anh em thay nhau 
trực đêm suốt 51 ngày, cực nhưng vui và rất 
hạnh phúc vì đây là loài rùa xanh, loài đang 
nằm trong Sách đỏ, có nguy cơ tuyệt 
chủng.”, anh Lộc nói. 

Theo anh Lộc, sở dĩ phải mang rùa ra đảo 
Hòn Tranh (một đảo nhỏ cách đảo chính Phú 
Qúy khoảng 3km) vì sợ thả trong khu neo 
đậu tàu thuyền Phú Qúy không an toàn. Anh 
Lộc cho biết, khá nhiều du khách vô tình có 
mặt khi thả 45 cá thể về biển đã thay nhau 
chụp ảnh, quay phim và rất xúc động. 

Những chú rùa được thả là loại rùa xanh 
thủy sinh quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng 
rất lớn đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Đây 
là hành động đẹp của người dân Phú Quý 
nhằm chung tay bảo vệ sinh vật biển quý 
hiếm. 

Dưới đây là hình ảnh đưa đàn rùa tí hon 
về với đại dương: 

Đ 

https://plo.vn/tags/IMSQ4bqhaSBExrDGoW5n/dai-duong.html
https://plo.vn/tags/IFRy4bqhbSBC4bqjbyBW4buHIE5ndeG7k24gTOG7o2kgVGjhu6d5IFPhuqNu/tram-bao-ve-nguon-loi-thuy-san.html
https://plo.vn/tags/IFRy4bqhbSBC4bqjbyBW4buHIE5ndeG7k24gTOG7o2kgVGjhu6d5IFPhuqNu/tram-bao-ve-nguon-loi-thuy-san.html
https://plo.vn/tags/IFBow7ogUcO6eQ==/phu-quy.html
https://plo.vn/tags/IER1IEtow6FjaA==/du-khach.html
https://plo.vn/tags/IELhuqNvIFbhu4c=/bao-ve.html
https://plo.vn/tags/UsO5YSBUw60gSG9u/rua-ti-hon.html
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Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 17 tháng 8) 

https://plo.vn/xa-hoi/bao-ve-nghiem-ngat-
dua-45-chu-rua-ti-hon-ve-dai-duong-

932358.html

https://plo.vn/xa-hoi/bao-ve-nghiem-ngat-dua-45-chu-rua-ti-hon-ve-dai-duong-932358.html
https://plo.vn/xa-hoi/bao-ve-nghiem-ngat-dua-45-chu-rua-ti-hon-ve-dai-duong-932358.html
https://plo.vn/xa-hoi/bao-ve-nghiem-ngat-dua-45-chu-rua-ti-hon-ve-dai-duong-932358.html
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BÌNH THUẬN: CÔNG KHAI ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

rong thời gian qua, Sở Công Thương 
tỉnh Bình Thuận đã duy trì số điện 
thoại đường dây nóng để tiếp nhận 

những phản ánh và giải đáp những thắc mắc 
liên quan đến công tác an toàn thực phẩm 
(ATTP) thuộc lĩnh vực ngành Công Thương 
quản lý trên địa bàn tỉnh (02523.828763 và 
0987.049294). 

Đảm bảo không thiếu hàng, sốt giá  

Trong giai đoạn 2016 - 2020, trên cơ sở 
các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa 
phương, Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận 
đã chủ động phối hợp cùng các ngành, địa 
phương triển khai thực hiện công tác quản 
lý nhà nước về ATTP thuộc lĩnh vực ngành 
quản lý trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể, chủ động ban hành các kế hoạch 
triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm 
quản lý nhà nước về ATTP cũng như triển 
khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về 
ATTP của ngành Công Thương định kỳ 
hàng năm; thường xuyên rà soát, tham mưu 
UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực 
ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của Sở 
Công Thương. 

Bình Thuận tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 
phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các 
đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, 
phổ biến kiến thức ATTP cho các đối tượng 
là công chức làm công tác quản lý nhà nước 
về ATTP và các tổ chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản 
lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh. 

Đặc biệt, chỉ đạo các doanh nghiệp phân 
phối trên địa bàn tỉnh có kế hoạch dự trữ 
hàng hóa, thực phẩm thiết yếu phục vụ 
người dân vào các dịp Tết, lễ hội và công tác 
phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo 
không thiếu hàng, sốt giá; cung cấp đủ 
nguồn thịt heo đáp ứng chất lượng ATTP 
cung ứng cho thị trường trước tình trạng 
dịch tả lợn châu Phi hoành hành trong thời 
gian vừa qua. 

Cùng với đó, hướng dẫn hồ sơ, thẩm định 
thực tế, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm; tạo điều kiện thuận lợi 
cho các nhà đầu tư xây dựng, phát triển các 
siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh 
giúp người dân có nhiều sự lựa chọn khi 
mua hàng hóa cũng như tiếp cận dần với mô 
hình cung ứng thực phẩm sạch, an toàn ở 
khu vực nông thôn, miền núi. 

Chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát  

Trong thời gian qua, Sở Công Thương 
Bình Thuận đã chủ trì, phối hợp với các lực 
lượng chức năng tại địa phương tăng cường 
thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm kết hợp công 
tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp 
luật về ATTP cho chủ cơ sở, người trực tiếp 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong các 
dịp lễ, tết, các đợt cao điểm. Trong đó, chú 
trọng công tác kiểm tra, kiểm soát tại các khu 
vực sản xuất, kinh doanh, các chợ, siêu thị, 
trung tâm thương mại, các khu du lịch trọng 
điểm, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm theo quy định pháp luật. 

Giai đoạn từ năm 2016 đến 6 tháng đầu 
năm 2020, Sở Công Thương đã thanh tra, 
kiểm tra trong lĩnh vực ATTP đối với 2.509 
cơ sở, phát hiện và xử lý 701 vụ vi phạm. 
Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, 
thu nộp ngân sách nhà nước là 2.869,15 
triệu đồng và tịch thu một số hàng hóa theo 
quy định. Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã 
phối hợp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm 
tra liên ngành về ATTP tỉnh, tiến hành kiểm 
tra 162 cơ sở, phát hiện và xử lý 24 vụ vi 
phạm. 

T 
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Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý 
nhà nước về ATTP, đại diện Sở Công 
Thương tỉnh Bình Thuận nhận định, đến 
nay, các văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan đến lĩnh vực ATTP thường xuyên 
được sửa đổi, ban hành để phù hợp với tình 
hình thực tế. Tuy nhiên một số mẫu quy định 
ban hành chưa kịp thời, rõ ràng gây lúng 
túng cho công tác triển khai thực hiện ở địa 
phương. 

Bên cạnh đó, nguồn lực làm công tác 
quản lý nhà nước về ATTP ngành Công 
Thương chủ yếu kiêm nhiệm để thực hiện 
nhiệm vụ chung được giao; chất lượng của 
một số sản phẩm thực phẩm chế biến thủ 
công, quy mô nhỏ được cải thiện nhưng chất 
lượng chưa cao, còn tiềm ẩn nguy cơ mất 
ATTP… 

Về phía Sở Công Thương tỉnh Bình 
Thuận, trong thời gian tới Sở sẽ tích cực 
tham gia các lớp đào tạo, tập huấn các kiến 
thức về ATTP; chủ động rà soát và phối hợp 

xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật 
liên quan đến công tác quản lý ATTP ngành 
Công Thương cũng như trong việc ban hành 
các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các 
sản phẩm, nhóm sản phẩm chưa có quy 
chuẩn kỹ thuật… 

Hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra 
ATTP của các cấp, các ngành trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận được nâng cao về số lượng 
và chất lượng. Qua đó, phát hiện kịp thời và 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần 
ổn định thị trường, bảo vệ sức khỏe người 
tiêu dùng. 

 
Quỳnh Nga //  

https://congthuong.vn.- 2020 
 (ngày 11 tháng 8) 

https://congthuong.vn/binh-thuan-cong-
khai-duong-day-nong-ve-an-toan-thuc-

pham-141982.html 

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

BÌNH THUẬN KIỂM SOÁT CHẶT 21 THUYỀN VIÊN NƯỚC NGOÀI 
ĐỂ PHÒNG COVID-19 

 thuyền viên trên tàu nước ngoài 
đang được cơ quan chức năng 
tỉnh Bình Thuận kiểm soát chặt 

chẽ, phòng chống dịch Covid-19. 

Được biết, các thuyền viên đang ở trên 
tàu vận tải KARIMU (quốc tịch Cyprus) cập 
cảng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (xã 
Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận) vào ngày 9/8. Trong số này có 16 
người Philippines, 3 người Hy Lạp, 2 người 
Ukraine. 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên 
Hương đang phối hợp kiểm soát chặt chẽ, 
không cho 21 thuyền viên trên tàu nước 
ngoài lên bờ để phòng chống dịch bệnh. 

Tính đến ngày 10/8, tỉnh Bình Thuận liên 
tiếp 150 ngày không ghi nhận thêm trường 
hợp nào nhiễm Covid-19; 7 mẫu xét nghiệm 
trong ngày có kết quả âm tính với SARS-
CoV-2. Như vậy, đến nay Bình Thuận đã xét 
nghiệm 826 mẫu và tất cả đều cho kết quả 
âm tính. 

Hiện có 21 trường hợp đang cách ly tập 
trung tại cơ sở điều trị và cơ sở cách ly tập 
trung ở địa phương, tất cả đều sức khỏe ổn 
định./. 

Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2020  
(ngày 10 tháng 8) 

https://vov.vn/tin-24h/binh-thuan-kiem-
soat-chat-21-thuyen-vien-nuoc-ngoai-de-

phong-covid19-1081716.vov
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BÌNH THUẬN MƯỢN THÊM MÁY XÉT NGHIỆM REALTIME PCR 

ỉnh Bình Thuận đã đàm phán mượn 
của doanh nghiệp thêm một máy xét 
nghiệm Realtime PCR, tăng cường 

năng lực xét nghiệm tại chỗ lên 200 
mẫu/ngày.  

Ngày 7-8, tin từ Sở Y tế Bình Thuận cho 
biết, dù Viện Pasteur Nha Trang vừa có 
thông báo tiếp tục nhận hỗ trợ xét nghiệm 
các mẫu bệnh phẩm xác định ca dương tính 
với SARS-CoV-2 trở lại nhưng tỉnh vẫn chủ 
động tăng cường thêm máy xét nghiệm. 

Máy xét nghiệm Realtime PCR đặt tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh  

Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc 
Sở Y tế Bình Thuận, trước đây từ tháng 3-
2020 tỉnh Bình Thuận có 2 máy xét nghiệm 
Realtime PCR đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC). 
Đây là 2 máy sử dụng công nghệ Mỹ, được 
sản xuất tại Malaysia do các doanh nghiệp 

cho mượn. Sau đó tỉnh đã trả lại và chỉ giữ 
lại một máy đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Trước tình hình bùng phạt dịch và ngày 6-
8, Viện Pasteur Nha Trang thông báo tạm 
ngưng nhận mẫu xét nghiệm, tỉnh Bình 
Thuận đã cấp tốc tăng cường xét nghiệm. 
Cụ thể máy Realtime PCR đặt tại Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh hiện mỗi ngày chỉ thực hiện 
được khoảng 80 mẫu. 

Hiện Sở Y tế đã vận động mượn doanh 
nghiệp thêm một máy Realtime PCR và đặt 
tại CDC, chậm nhất chiều nay (7-8) sẽ đưa 
vào hoạt động. 

“Như vậy với 2 máy Realtime PCR, dự 
kiến mỗi ngày tỉnh Bình Thuận sẽ xét nghiệm 
được khoảng 200 mẫu bệnh phẩm””, bác sĩ 
Việt cho biết. 

Theo Sở Y tế Bình Thuận, việc tăng 
cường năng lực xét nghiệm nói trên theo 
nguyên tắc “4 tại chỗ” là để chủ động trong 
tình hình diễn biến phức tạp của dịch 
COVID-19 hiện nay.  

Được biết khuya 6-8, các nhân viên CDC 
Bình Thuận tăng cường thực hiện xét 
nghiệm tại máy Realtime PCR đặt tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh cho ra kết quả 40 mẫu 
bệnh phẩm đều âm tính với SARS-CoV-2. 
Tổng cộng trong ngày đã có 289 mẫu âm 
tính với SARS-CoV-2 

 

Phương Nam //https://plo.vn.- 2020 
(ngày 7 tháng 8) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-muon-
them-may-xet-nghiem-realtime-pcr-

929824.html

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

BÌNH THUẬN: NGƯNG TỔ CHỨC LỄ TẠ PHÁP AN CƯ TẬP TRUNG 

gày 14-8, Ban Thường trực Ban Trị 
sự (BTS) GHPGVN tỉnh Bình Thuận 
phổ biến văn bản hỏa tốc, thông 

báo về việc ngưng tổ chức lễ bế giảng - tạ 
pháp mãn hạ an cư tập trung của chư Tăng 
Ni và yêu cầu tiếp tục chủ động thực hiện tốt 
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
trên địa bàn tỉnh. 

Văn bản gởi đến các ban trực thuộc BTS 
Phật giáo tỉnh, Trường Trung cấp Phật học 
tỉnh; BTS Phật giáo huyện, thị xã, thành phố, 
Ban Chức sự trường hạ, các cơ sở tự viện 
trên địa bàn tỉnh. 

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn tỉnh, Ban Thường trực BTS Phật giáo 
tỉnh đề nghị thực hiện các nội dung: 

T 

N 
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Ngưng tổ chức lễ bế giảng, mãn hja tại Tòng Lâm Vạn 
Thiên - Ảnh: Thục Độ  

Ngưng tổ chức lễ bế giảng - tạ pháp mãn 
hạ An cư tập trung của Tăng Ni trên toàn tỉnh 
theo chương trình đã dự kiến vào ngày 13-
7-Canh Tý (31-8-2020) tại trường hạ Tòng 
Lâm Vạn Thiện (phường Phú Thuỷ, 
TP.Phan Thiết.  

Các BTS Phật giáo huyện, thị, thành phố 
thuộc tỉnh chỉ đạo các trường hạ địa phương 
tổ chức lễ Tự tứ cho Tăng Ni theo Luật định 

nhưng phải phù hợp với tình hình thực tế về 
công tác phòng chống dịch bệnh tại địa 
phương quy định. 

Thông tin, tuyên truyền đến Tăng Ni, Phật 
tử và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ sự 
nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch 
bệnh, không chủ quan lơ là, tuân thủ, chấp 
hành theo sự hướng dẫn của chính quyền 
và ngành y tế địa phương; giữ gìn vệ sinh cá 
nhân, thực hiện khai báo y tế theo hướng 
dẫn, đẩy mạnh các hoạt động nâng cao sức 
khoẻ, tự bảo vệ bản thân và cộng đồng, đeo 
khẩu trang nơi công cộng; thường xuyên rửa 
tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát 
khuẩn. 

Văn bản, do HT.Thích Minh Nhựt, Trưởng 
BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận thay mặt 
Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh ấn ký. 

 

H.Diệu // https://giacngo.vn.- 2020 
(ngày 15 tháng 8) 

https://giacngo.vn//thoisu/2020/08/15/3bd
290/

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

BÌNH THUẬN: TẠM DỪNG CÁC SỰ KIỆN TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI 

ừ ngày 8/8, Bình Thuận tạm dừng 
karaoke, quán bar, vũ trường, hạn chế 
tập trung đông người tại tiệc cưới, 

tang lễ, không tổ chức liên hoan, tiệc mừng.  

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-
19, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu tiếp tục 
triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng, 
chống dịch trong tình hình mới. 

Theo đó, kể từ ngày 8/8, Bình Thuận tạm 
dừng các sự kiện văn hóa - thể thao tập 
trung đông người; các lễ hội, lễ nghi tôn giáo 
lớn, hội chợ, hội nghị, hội thảo chưa cấp 
thiết; tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ không thiết yếu như: rạp chiếu 
phim, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường. 
Hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, 
tang lễ. 

Đề nghị người dân thực hiện nghiêm việc 
đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện 
tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

Ảnh minh họa 

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ 
được hoạt động phải thực hiện các biện 
pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch 
như: 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 khoảng cách khi tiếp xúc. Nhà 
máy, cơ sở sản xuất phải thực hiện các biện 

T 
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pháp an toàn về phòng, chống dịch cho công 
nhân, người lao động. 

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa 
phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện 
pháp đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch 
bệnh cho cán bộ, công chức, người lao động 
và khách đến giao dịch, làm việc tại cơ quan 
đơn vị mình; không tổ chức liên hoan, tiệc 
mừng. 

Yêu cầu Sở Y tế bảo đảm cơ sở vật chất, 
trang thiết bị y tế thiết yếu, sinh phẩm, khẩu 
trang, nhân lực, nhất là các đội phản ứng 
nhanh. Tiếp tục rà soát, kiểm tra cơ sở vật 
chất, các điều kiện cần thiết các cơ sở cách 
ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận người đến 
cách ly. 

Rà soát, điều chỉnh lại phương án, kịch 
bản ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh cho 
phù hợp. Tăng cường năng lực xét nghiệm 
trên diện rộng, nhất là khi có ca nhiễm trong 
cộng đồng. 

Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành 
phố hướng dẫn, hỗ trợ cho các đơn vị, địa 
phương có biện pháp an toàn trong phòng, 
chống dịch để phục vụ Đại hội Đảng các cấp. 

Nhật Vũ // https://congly.vn.- 2020 
(ngày 10 tháng 8) 

https://congly.vn/xa-hoi/doi-song/binh-
thuan-tam-dung-cac-su-kien-tap-trung-

dong-nguoi-354536.html 

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

BÌNH THUẬN: HƠN 15.000 LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN ĐƯỢC HỖ TRỢ  

hực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của 
Chính phủ, đến nay, tỉnh Bình Thuận 
đã chi hỗ trợ cho hơn 15.000 lao động 

bị ảnh hưởng việc làm do dịch Covid-19 với 
tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng.  

Cụ thể, tính đến ngày 6-8, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tỉnh đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt 
danh sách và chi hỗ trợ cho 15.145 người 
lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 
tạm hoãn thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc 
không hưởng lương hợp đồng làm việc 
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp 
thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp 

đồng bị mất việc làm và hộ kinh doanh cá thể 
có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu 
đồng/năm với tổng số tiền hơn 15,3 tỉ đồng. 

Hiện tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục rà 
soát, cập nhật những lao động bị ảnh hưởng 
việc làm trong toàn tỉnh để kịp thời có những 
hỗ trợ đến tay người lao động.  

 

H.Phố // https://nld.com.vn.- 2020 
(ngày 21 tháng 8) 

https://nld.com.vn/cong-doan/binh-thuan-
hon-15000-lao-dong-kho-khan-duoc-ho-tro-

20200820213338759.htm 

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

NGƯỜI DÂN VUI MỪNG KHI CÓ NƯỚC SẠCH 

ác công trình cấp nước thuộc Trung 
tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường 
nông thôn Bình Thuận đều phát huy 

hiệu quả, giúp người dân vùng nông thôn có 
nước sạch sử dụng. 

Tính đến tháng 8/2020, Trung tâm nước 
sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình 
Thuận quản lý, khai thác 37 công trình cấp 
nước, với tổng công suất thiết kế 39.900 
m3/ngày; cung cấp cho 59.928 đấu nối sử 

dụng nước, trên địa bàn tại 2 phường, 9 thị 
trấn và 54 xã toàn tỉnh. Trong đó, có 8 xã 
thuần đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) 
vùng cao, 22 thôn xen ghép ĐBDTTS và 3 
xã hải đảo. 

Theo Chi cục Thủy lợi Bình Thuận đánh 
giá các công trình cấp nước do Trung tâm 
quản lý đều phát huy hiệu quả đầu tư và hoạt 
động bền vững theo Thông tư số 

T 

C 
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45/2014/TT-BNNPTNT ngày 3/12/2014 của 
Bộ NN-PTNT. 

Người dân vùng nông thôn phấn khởi khi được dùng 
nước sạch. Ảnh: KS. 

Ghi nhận chúng tôi tại công trình cấp 
nước Thuận Bắc (Hàm Thuận Bắc) được 
đầu tư vào năm 2003, với công suất thiết kế 
5.560 m3/ngày-đêm. Công trình này hiện 
cấp nước cho người dân ở thị trấn Ma Lâm 
và các xã Hàm Liêm, Hàm Thắng, Hàm 
Chính, Hàm Trí, Hàm Phú, Thuận Minh 
(Hàm Thuận Bắc); đồng thời bổ sung nguồn 
nước cấp cho Cụm cấp nước Phú Đức (Phú 
Long – Hàm Đức). 

Công trình cấp nước Thuận Bắc (Hàm Thuận Bắc) 
hiện phát huy hiệu quả, đưa nước sạch về vùng nông 
thôn. Ảnh: KS. 

Anh Đoàn Thanh Tân, Cụm phó cụm cấp 
nước Thuận Bắc, cho biết, tính đến 8/2020 
cụm cấp nước có 10.227 người dân đăng ký 
đấu nối sử dụng nước. Song, nhu cầu của 
người dân được đấu nối nguồn nước vẫn 
còn tăng cao. Đáp lại mong mỏi của người 
dân vùng nông thôn đơn vị đang nổ lực nâng 
cấp, mở rộng khả năng cấp nước của hệ 
thống. 

Được hưởng niềm vui khi sử dụng nước 
sạch, bà Trần Thị Thúy, ở thôn Thuận Điền, 
xã Hàm Liêm cho biết: “Giờ đây, gia đình bà 
chỉ cần mở vòi nước là có nước sạch xài 
ngay, rất tiện lợi và an tâm cho sức khỏe so 
với trước đây”. 

Theo bà Thúy, khi chưa có công trình cấp 
nước sạch Thuận Bắc, gia đình bà cũng như 
bà con xung quanh rất vả vì phải thường 
xuyên đi lấy nước ở các nơi trong xã về 
dùng. Vì các giếng nước ở đây hầu như bị 
nhiễm phèn, nhiễm mặn. Nhiều khi vào mùa 
khô, nguồn nước giếng khan hiếm bà con 
phải đi mua nước với giá cao, tốn kém tiền 
bạc.  Nay, nước sạch về nhà, giá nước khá 
rẻ nên bà con có điều kiện dùng nước sạch, 
rất phấn khởi. 

Tương tự, nhiều người dân ở xã Hàm Trí 
cũng phấn khởi khi nước sạch đã về tận nhà. 
Ông Nguyễn Văn Tuấn, thôn Phú Thái bày 
tỏ: Gia đình tôi và nhiều hộ dân trong xã rất 
vui vì được Nhà nước quan tâm đầu tư xây 
dựng công trình cấp nước sạch Thuận Bắc 
giúp bà con được sử dụng nước sạch cải 
thiện chất lượng đời sống”. 

Còn chị Nguyễn Thị Thu ở xã Hàm Chính 
cho biết: “Trước đây, gia đình tôi sử dụng 
nước giếng khoan, vào mùa hạn hán thường 
bị phèn, nước không đảm bảo nên phải đi 
mua nước ở ngoài về phục vụ ăn uống. 
Nhưng từ năm 2007, gia đình được đấu nối 
nguồn nước từ công trình cấp nước Thuận 
Bắc, chất lượng nước đã tốt hơn, sử dụng 
đảm bảo sức khỏe và vào mùa khô không 
sợ thiếu nước nữa”. 

Người dân rất yên tâm về sức khỏe khi sử dụng 
nguồn nước từ các công trình cấp nước của Trung 
tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình 
Thuận. Ảnh: KS. 
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Ông Lương Đăng Khánh, Phó giám đốc 
Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường 
nông thôn Bình Thuận, cho biết, để phát huy 
hiệu quả sau đầu tư các công trình cấp nước 
sạch nông thôn, Trung tâm phối hợp với 
chính quyền, công an, đoàn thể các địa 
phương hình thành mô hình tổ tự quản an 
ninh trật tự để bảo vệ nguồn nước và các 
hạng mục công trình cấp nước. Đồng thời 
hợp đồng nhân viên bảo vệ đầu nguồn đối 
với các nguồn nước mặt khe, suối, ao bàu 
nhỏ dễ xảy ra các nguy cơ liên quan đến lưu 
lượng, chất lượng nguồn nước thô cấp cho 
công trình cấp nước. 

Đối với các công trình cấp nước, Trung 
tâm đều bố trí cán bộ kỹ thuật quản lý vững 
chuyên môn, thường xuyên kiểm tra, kịp thời 
phát hiện và xử lý các sự cố. Hằng năm, đơn 
vị đều chủ động lập kế hoạch duy tu, bảo 
dưỡng, sửa chữa và thay thế mạng lưới 
đường ống cũ không đảm bảo cấp nước an 
toàn và hiệu quả. 

Bên cạnh đó, để xử lý tốt nguồn nước, 
đảm bảo chỉ tiêu theo quy định Bộ Y tế trước 
khi cung cấp cho dân, hiện Trung tâm đã áp 

dụng công nghệ rửa lọc tự động của Công 
ty Setfil với tỉ lệ nước rửa lọc < 1 %; đồng 
thời cải tạo, nâng cấp, lắp lamen vào các bể 
lắng cũ góp phần nâng công suất và cải 
thiện chất lượng nước cấp, đạt hiệu quả 
cao. 

Theo Trung tâm nước sạch và Vệ sinh 
môi trường nông thôn Bình Thuận, hiện đơn 
vị đã tự nghiên cứu thiết kế và thi công hoàn 
thành hệ thống lắng lamen cho một số công 
trình cấp nước góp phần nâng công suất cấp 
nước lên 200% so với công suất thiết kế của 
công trình cấp nước hiện hữu. Trong khi đó 
suất đầu tư thấp, tiết kiệm chi phí và thời 
gian rửa lọc, cải thiện đáng kể về chất lượng 
nước (độ đục nước sau lắng hầu hết < 5 
NTU (Nephelometric Turbidity Unit – đơn vị 
đo độ đục của nước), độ đục nước sau lọc 
hầu hết < 1 NTU), mang lại hiệu quả thiết 
thực. 

Kim Sơ / https://nongnghiep.vn.- 2020 
(ngày 25 tháng 8) 

https://nongnghiep.vn/nguoi-dan-vui-
mung-khi-co-nuoc-sach-d271717.html 

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

BÌNH THUẬN: NHIỀU HỘ NGHÈO ĐÃ NỖ LỰC VƯƠN LÊN 
THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG 

hông qua việc thực hiện chính sách 
nhiều hộ nghèo ở Bình Thuận đã nỗ 
lực vươn lên thoát nghèo bền vững, 

đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào 
dân tộc thiểu số đã có nhiều cải thiện. 

Giai đoạn 2015 - 2020, Ban Dân tộc tỉnh 
Bình Thuận thực hiện bằng các giải pháp 
lồng ghép các nguồn vốn của Trung ương 
và địa phương để thực hiện mục tiêu giảm 
nghèo bền vững với tổng số vốn trên 546 tỷ 
đồng. 

Trong đó ngân sách Trung ương 115,8 tỷ 
đồng, ngân sách tỉnh 430,6 tỷ đồng với các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương đã góp phần thực hiện các chương 
trình, dự án, chính sách hỗ trợ vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số, tập trung ở nhiều lĩnh 
vực như hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; phát 
triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, nhân 

rộng mô hình giảm nghèo; chính sách phát 
triển giáo dục. 

Nhiều hộ nghèo đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền 
vững. Ảnh minh họa. 

Đến nay, 100% xã vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số đã có đường nhựa hóa thông suốt 
đến trung tâm xã; 100% xã được phủ sóng 

T 

https://nongnghiep.vn/nguoi-dan-vui-mung-khi-co-nuoc-sach-d271717.html
https://nongnghiep.vn/nguoi-dan-vui-mung-khi-co-nuoc-sach-d271717.html
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truyền hình, phát thanh; 98% hộ sử dụng 
điện lưới quốc gia; 88,3% hộ được sử dụng 
nước sạch; 17/17 xã thuần đồng bào dân tộc 
thiểu số có nhà văn hóa; 100% thôn, bản có 
nhà sinh hoạt cộng đồng; tỷ lệ trẻ em dưới 5 
tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 21,6%; 100% 
đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng khó 
khăn, diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được 
cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. 

Thông qua việc thực hiện chính sách 
nhiều hộ nghèo đã nỗ lực vươn lên thoát 
nghèo bền vững, đời sống vật chất và tinh 
thần của đồng bào dân tộc thiểu số đã có 

nhiều cải thiện. Bên cạnh đó, thông qua việc 
lồng ghép thực hiện nhiều chương trình, dự 
án; hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là về giao 
thông, thủy lợi… tại các xã nghèo tiếp tục 
được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng 
tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt cho người 
dân. 

Hải Đông // https://vietnamnet.vn.- 2020 
(ngày 15 tháng 8) 

https://vietnamnet.vn/vn/goc-nhin/binh-
thuan-nhieu-ho-ngheo-da-no-luc-vuon-len-

thoat-ngheo-ben-vung-666845.html 

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

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN 

rước diễn biến phức tạp của dịch bệnh 
Covod-19, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình 
Thuận đã triển khai, thực hiện chặt 

chẽ, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng 
chống dịch bệnh Covid-19 trên khu vực biên 
giới biển của tỉnh. 

Theo đó, BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị 
triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, 
chống dịch; duy trì nghiêm các chế độ trực 
sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác 
tuần tra, kiểm soát, giám sát tại các cảng 
biển, bến cảng, cảng cá, bãi ngang, khu neo 
đậu tàu thuyền trên khu vực biên giới biển 
của tỉnh. 

Tuyên truyền cho ngư dân về phòng, chống dịch 
Covid-19. 

Đẩy mạnh công tác phối hợp cùng các 
cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền 
nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân 
dân trên khu vực biên giới biển về các biện 
pháp phòng tránh dịch và trách nhiệm của 

cá nhân trong phòng chống dịch hiện nay. 
Chuẩn bị các phương án, điều kiện về nhân 
lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật, thuốc, hóa chất, 
trang thiết bị, phòng hộ cá nhân... để đáp 
ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh khi địa 
bàn tỉnh ghi nhận có trường hợp bị nhiễm 
dịch Covid-19. 

Yêu cầu Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên 
Hương, Phú Quý phối hợp chặt chẽ với các 
lực lượng trong kiểm tra, giám sát, phòng 
dịch đối với các phương tiện, thủy thủ ra vào 
Cảng Vĩnh Tân, các nhà máy nhiệt điện và 
Cảng Phú Quý; hạn chế cấp giấy phép 
xuống tàu; giám sát chặt chẽ, không giải 
quyết đi bờ đối với các thủy thủ nước ngoài 
có tàu neo đậu tại cảng. 

Kiểm tra thân nhiệt đối với hành khách đi tàu tuyến 
Phan Thiết - Phú Quý. 

Đối với tuyến vận tải Phan Thiết - Phú 
Quý, các trạm kiểm soát Biên phòng phối 
hợp chặt chẽ với các lực lượng trong kiểm 

T 

https://vietnamnet.vn/vn/goc-nhin/binh-thuan-nhieu-ho-ngheo-da-no-luc-vuon-len-thoat-ngheo-ben-vung-666845.html
https://vietnamnet.vn/vn/goc-nhin/binh-thuan-nhieu-ho-ngheo-da-no-luc-vuon-len-thoat-ngheo-ben-vung-666845.html
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tra, giám sát đối với hành khách đi tàu; tuyên 
truyền, yêu cầu hành khách, du khách mang 
khẩu trang trong quá trình di chuyển, không 
nên đến những nơi đông người. Trường hợp 
có triệu chứng: Sốt cao, ho, khó thở phải đến 
ngay các trung tâm y tế gần nhất nơi du 
khách đang lưu trú để khám và được tư vấn, 
tuyệt đối không được giấu bệnh, hay tìm 
cách rời địa bàn. 

Đến nay, đã liên tiếp 153 ngày trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận chưa ghi nhận có 
trường hợp nào bị nhiễm dịch Covid-19. 

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

(ngày 13 tháng 8) 

https://baoquankhu7.vn/phong-chong-
dich-covid-19-tren-khu-vuc-bien-gioi-bien--

411517066-0019232s36210gs

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

BÌNH THUẬN: TẠM DỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG KARAOKE, 
MASSAGE, QUÁN BAR, VŨ TRƯỜNG…TỪ 0H NGÀY 8/8 

BND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản 
về việc tiếp tục tăng cường các biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới. 

Ảnh minh họa/Internet 

heo đó, UBND tỉnh yêu cầu kể từ 0 giờ 
ngày 8/8/2020, tạm dừng các sự kiện văn 
hóa - thể thao tập trung đông người, các lễ 
hội, lễ nghi tôn giáo lớn, hội chợ, hội nghị, 
hội thảo chưa cấp thiết. Tạm dừng hoạt 
động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không 
thiết yếu như: rạp chiếu phim, karaoke, 
massage, quán bar, vũ trường; hạn chế tập 
trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ. 

Đối với cơ sở kinh doanh thương mại dịch 
vụ, nhà máy, cơ sở sản xuất, các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh cho nhân viên, công 
nhân, người lao động phải được thực hiện 
tốt. Cụ thể, trang bị phòng hộ, đeo khẩu 
trang, đo thân nhiệt khách đến bố trí đầy đủ 
phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn và 
bảo đảm khoảng cách khi tiếp xúc… 

Người dân phải đeo khẩu trang nơi công 
cộng, thực hiện các biện pháp phòng bệnh 

mà Bộ Y tế đã khuyến cáo; ứng dụng cài đặt 
phần mềm Bluezone để tiếp nhận thông tin 
về các ca nhiễm mới của các tỉnh và mẫu âm 
tính của Bình Thuận. 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm 
các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng, 
chống dịch bệnh cho cán bộ, công chức, 
người lao động và khách đến giao dịch, làm 
việc tại cơ quan đơn vị mình, không tổ chức 
liên hoan, tiệc mừng. 

Đồng thời, điều chỉnh lại phương án, kịch 
bản ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh cho 
phù hợp. Tăng cường năng lực xét nghiệm 
trên diện rộng, nhất là khi có ca nhiễm trong 
cộng đồng. Hỗ trợ các đơn vị địa phương có 
biện pháp an toàn trong phòng chống dịch 
để phục vụ Đại hội Đảng các cấp. 

Sở GD&ĐT theo dõi chặt chẽ chỉ đạo của 
Bộ GD&ĐT để kịp thời có các phương án tổ 
chức thi trung học phổ thông năm 2020 phù 
hợp, đảm bảo quy chế và an toàn phòng, 
chống dịch Covid-19. 

Công an tỉnh chỉ đạo Công an địa phương 
phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự 
địa phương tăng cường công tác quản lý, 
không để xảy ra các hoạt động gây mất trật 
tự. 

Ý Thảo // https://giaoducthoidai.vn.- 2020 
(ngày 7 tháng 8) 

https://giaoducthoidai.vn/binh-thuan-tam-
dung-cac-hoat-dong-karaoke-massage-

quan-bar-vu-truongtu-0h-ngay-8-8-
1596810996833.html

U 

https://baoquankhu7.vn/phong-chong-dich-covid-19-tren-khu-vuc-bien-gioi-bien--411517066-0019232s36210gs
https://baoquankhu7.vn/phong-chong-dich-covid-19-tren-khu-vuc-bien-gioi-bien--411517066-0019232s36210gs
https://baoquankhu7.vn/phong-chong-dich-covid-19-tren-khu-vuc-bien-gioi-bien--411517066-0019232s36210gs
https://giaoducthoidai.vn/binh-thuan-tam-dung-cac-hoat-dong-karaoke-massage-quan-bar-vu-truongtu-0h-ngay-8-8-1596810996833.html
https://giaoducthoidai.vn/binh-thuan-tam-dung-cac-hoat-dong-karaoke-massage-quan-bar-vu-truongtu-0h-ngay-8-8-1596810996833.html
https://giaoducthoidai.vn/binh-thuan-tam-dung-cac-hoat-dong-karaoke-massage-quan-bar-vu-truongtu-0h-ngay-8-8-1596810996833.html
https://giaoducthoidai.vn/binh-thuan-tam-dung-cac-hoat-dong-karaoke-massage-quan-bar-vu-truongtu-0h-ngay-8-8-1596810996833.html
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BÌNH THUẬN: TOÀN TỈNH KHÔNG CÒN HỘ NGHÈO 
THUỘC DIỆN NGƯỜI CÓ CÔNG 

rong những năm qua, tỉnh Bình Thuận 
đã triển khai thực hiện tốt các chế độ, 
chính sách ưu đãi đối với người có 

công với cách mạng. Đến nay, toàn tỉnh có 
trên 52.000 người có công hưởng các chính 
sách, chế độ theo quy định và trợ cấp chế 
độ hàng tháng cho trên 11.400 người hoạt 
động kháng chiến giải phóng dân tộc, người 
có công giúp đỡ cách mạng, người tham gia 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 
thương binh, bệnh binh, người hoạt động 
cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch 
bắt tù đày, Mẹ VNAH. 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Thuận, 
nhiều chính sách ưu đãi và chăm lo đối với 
người có công (NCC) và thân nhân của họ 
đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhất là 
giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính 
sách ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh Ưu 
đãi NCC với cách mạng, chế độ tham quan, 
điều dưỡng, chế độ trợ cấp ưu đãi cho con 
của NCC với cách mạng đang theo học, cấp 
BHYT,… đã được các ngành, các địa 
phương trong tỉnh quan tâm đúng mức. Bên 
cạnh đó, các phong trào Đền ơn đáp nghĩa 
đã được duy trì thường xuyên và tiếp tục 
phát triển như: phong trào đóng góp xây 
dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, phong trào xây 
tặng nhà tình nghĩa, phong trào nhận phụng 
dưỡng, đỡ đầu đã được các cơ quan, đơn 
vị và nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tích 
cực. Số xã, phường được công nhận làm tốt 
công tác thương binh liệt sỹ, chiếm tỷ lệ cao. 
Chế độ thăm hỏi, tặng quà, tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm nhân Ngày Thương binh, liệt 
sỹ, dịp Lễ, Tết duy trì thường xuyên đã góp 
phần hỗ trợ đời sống, tinh thần người có 
công và thân nhân của họ được nâng lên, 
giảm bớt phần nào thiệt thòi so với sự hy 
sinh và cống hiến của người có công đối với 
đất nước và dân tộc. 

Các hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm ngày 
Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020) 
theo Kế hoạch 1437/KH-UBND ngày 
17/4/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận đã 
được các cấp, các ngành tập trung thực 

hiện. Công tác giảm nghèo đối với hộ nghèo 
có thành viên thuộc đối tượng chính sách 
người có công được quan tâm bằng những 
giải pháp thiết thực như: nhận phụng dưỡng 
hàng tháng đối với hộ thiếu thu nhập, hỗ trợ 
hộ nghèo do thiếu thông tin như tivi, radio... 
Kết quả đến cuối năm 2019 toàn tỉnh không 
còn hộ nghèo thuộc diện NCC và không để 
phát sinh hộ nghèo đối với hộ NCC. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An tặng 
quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách huyện Hàm 
Thuận Bắc 

Vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp 
nghĩa 6 tỷ đồng, đạt 100 % theo kế hoạch. 
Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở 10 hộ 
người có công khó khăn về nhà ở từ nguồn 
Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh. Ngoài ra các địa 
phương trên địa bàn tỉnh đã vận động kinh 
phí và giải quyết xây dựng và sửa chữa trên 
150 căn nhà cho NCC cách mạng bị dột nát, 
hư hỏng với kinh phí trên 5 tỷ đồng. Tổ chức 
đưa 160 NCC với cách mạng đi tham quan 
Thủ đô Hà Nội và viếng Lăng Bác. Đưa 
1.200 NCC đi điều dưỡng tập trung; nâng 
cấp, sửa chữa, xây mới các công trình ghi 
công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 
trên 5 tỷ đồng. UBND tỉnh và các địa phương 
đã tổ chức thăm hỏi tặng quà nhân kỷ niệm 
27/7 cho gia đình người có công có hoàn 
cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 5 tỷ.  

Phát huy kết quả đạt được, xác định công 
tác chăm lo hỗ trợ cho gia đình NCC là việc 
làm thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống 
chính trị và toàn xã hội, thể hiện trách nhiệm 

T 

http://baodansinh.vn/binh-thuan-truy-tim-ke-tuoi-xang-dot-nhan-tinh-roi-bo-tron-20200513102209476.htm
http://baodansinh.vn/trung-tam-dieu-duong-ncc-thanh-hoa-duoc-cham-soc-nguoi-co-cong-la-vinh-du-va-trach-nhiem-20200731164832731.htm
http://baodansinh.vn/tinh-dak-nong-chu-trong-cong-tac-den-on-dap-nghia-20200731111358517.htm
http://baodansinh.vn/nghe-an-den-on-dap-nghia-la-trach-nhiem-la-tri-an-20200731161937708.htm
http://baodansinh.vn/cong-tac-nguoi-co-cong-voi-nhung-tran-tro-20200731141646444.htm
http://baodansinh.vn/cong-tac-nguoi-co-cong-voi-nhung-tran-tro-20200731141646444.htm
http://baodansinh.vn/cong-ty-yen-sao-khanh-hoa-tang-gan-400-trieu-dong-cho-gia-dinh-nguoi-co-cong-20200729155833886.htm
http://baodansinh.vn/binh-thuan-bat-gon-doi-tuong-cuop-giat-dien-thoai-20200520141132497.htm
http://baodansinh.vn/binh-thuan-truy-tim-hung-thu-dung-bua-tan-cong-hai-chi-em-chu-quan-ca-phe-20200604074837262.htm
http://baodansinh.vn/bo-cong-thuong-trao-400-trieu-dong-ung-ho-quy-den-on-dap-nghia-ha-tinh-20200707155543874.htm
http://baodansinh.vn/bo-cong-thuong-trao-400-trieu-dong-ung-ho-quy-den-on-dap-nghia-ha-tinh-20200707155543874.htm
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của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 
và cả tầng lớp nhân dân đối với sự hy sinh, 
đóng góp to lớn của các thế hệ NCC trong 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tỉnh ủy và 
UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các cấp, 
các ngành tập trung thực hiện một số chỉ 
tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới. 

Đó là, bảo đảm 100% đối tượng NCC với 
cách mạng được thụ hưởng chính sách trợ 
cấp theo quy định. Tiếp tục làm tốt công tác 
đền ơn đáp nghĩa, bình quân mỗi năm vận 
động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt 6 tỷ đồng.  

Để đạt được chỉ tiêu đó, các cấp các 
ngành trong tỉnh phải tăng cường đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, 
chính sách ưu đãi NCC bằng nhiều hình 
thức phong phú, đa dạng làm cho cán bộ, 
công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ 
và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, 
chế độ, chính sách của Nhà nước đối với 
NCC với cách mạng.  

Tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ các chế 
độ, chính sách ưu đãi đã ban hành đối với 
NCC với cách mạng gắn với đẩy mạnh các 
hoạt động phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", 
huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng 
đồng cùng nhà nước chăm sóc tốt hơn đời 
sống vật chất, tinh thần của NCC với cách 
mạng. Duy trì và nhân rộng xã, phường làm 

tốt công tác thương binh, liệt sỹ ở địa 
phương.  

Tổ chức và phối hợp thực hiện tốt Đề án 
"Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến 
cuối năm 2020 và những năm tiếp theo", Đề 
án "Phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ 
còn thiếu thông tin". Tiếp tục đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động các cơ quan, doanh 
nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp, trợ giúp 
để hộ gia đình NCC có mức sống bằng hoặc 
cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng 
dân cư nơi cư trú. 

Xây dựng và triển khai Kế hoạch đầu tư, 
nâng cấp, sửa chữa các Nghĩa trang liệt sĩ, 
công trình ghi công liệt sĩ ở các địa phương 
trong tỉnh. Thực hiện xây dựng, sửa chữa 
nhà ở người có công những trường hợp còn 
tồn sót, phát sinh. Hàng năm, tổ chức đưa 
NCC đi điều dưỡng tập trung và điều dưỡng 
tại gia đình. Tổ chức đưa người có công đi 
tham quan Thủ đô Hà Nội, viếng lăng Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. 

 
Ngọc Minh // http://baodansinh.vn.- 2020 

(ngày 1 tháng 8)  

http://baodansinh.vn/binh-thuan-toan-
tinh-khong-con-ho-ngheo-thuoc-dien-nguoi-

co-cong-20200801183802957.htm

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

KHẨN TRƯƠNG LẮP LẠI TẤM CHỐNG LÓA TRÊN QL1 
QUA BÌNH THUẬN 

ãnh đạo tỉnh Bình Thuận yêu cầu lực 

lượng chức năng lắp lại các tấm chống 

lóa bị mất, tăng cường tuần tra ban 

đêm trên QL1. 

Chiều 11/8, UBND tỉnh Bình Thuận đã có 

văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành và Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ 

đạo quyết liệt, tập trung thực hiện các nhiệm 

vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông các tháng cuối năm 2020. 

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu 

Thường trực Ban ATGT tỉnh tăng cường 

phối hợp kiểm tra, giám sát công tác đảm 

bảo an toàn giao thông (ATGT) và kiến nghị, 

đề xuất tổ chức bảo đảm ATGT trên các 

tuyến quốc lộ, tuyến đường sắt qua địa bàn 

tỉnh; theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan 

khắc phục tình trạng mất tấm chống chói 

trên tuyến QL1 (633 tấm bị tháo dỡ) phối 

hợp khắc phục, giải quyết các sự cố về trật 

tự ATGT, các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn 

TNGT.  

"Công an tỉnh duy trì thường xuyên hoạt 

động kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn và 

chất ma túy đối với lái xe; tăng cường tuần 

tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những hành 

vi vi phạm về trật tự ATGT; Tập trung lực 

L 

http://baodansinh.vn/binh-thuan-toan-tinh-khong-con-ho-ngheo-thuoc-dien-nguoi-co-cong-20200801183802957.htm
http://baodansinh.vn/binh-thuan-toan-tinh-khong-con-ho-ngheo-thuoc-dien-nguoi-co-cong-20200801183802957.htm
http://baodansinh.vn/binh-thuan-toan-tinh-khong-con-ho-ngheo-thuoc-dien-nguoi-co-cong-20200801183802957.htm
https://www.baogiaothong.vn/
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https://www.baogiaothong.vn/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-trong-ngay-hom-nay-channel30
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lượng tuần tra vào ban đêm trên QL1 (đặc 

biệt chú trọng đoạn QL1 chưa có dải phân 

cách qua huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân) 

nhằm phòng tránh TNGT đối đầu; Chỉ đạo 

các đơn vị, Công an các địa phương tăng 

cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, 

kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, 

chống đua xe trái phép và ngăn chặn, xử lý 

tình trạng xe mô tô phân khối lớn chạy thành 

đoàn với tốc độ cao trên các tuyến quốc lộ 

và đô thị", văn bản nêu rõ. 

Nhiều vị trí mất tấm chống lóa trên QL1 qua Bình 

Thuận gây nguy hiểm cho lái xe (Trong ảnh công 

nhân đơn vị bảo trì lắp lại tấm chống lóa đoạn qua 

huyện Hàm Thuận Bắc) 

Đối với Sở GTVT, UBND tỉnh Bình Thuận 

yêu cầu khẩn trương duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa kịp thời hư hỏng, bổ sung, thay thế 

hệ thống biển báo hiệu đường bộ và xử lý 

đảm bảo ATGT trên các tuyến QL28B, QL55 

và tuyến đường tỉnh quản lý; Chỉ đạo tổ chức 

kiểm tra các tuyến đường, đặc biệt quan tâm 

đến các tuyến có lưu lượng phương tiện qua 

lại lớn, các tuyến đường có nhiều đèo dốc 

nguy hiểm hoặc các tuyến đường có nguy 

cơ bị sạt lở, cát tràn, hư hỏng khi mưa lũ.  

Đồng thời, Sở GTVT phải đẩy mạnh 

thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về điều 

kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; tình trạng 

xe dù, bến cóc đưa đón khách không đúng 

quy định trên địa bàn toàn tỉnh. UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường 

công tác chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên 

nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông trên 

địa bàn quản lý. 

Theo Ban ATGT tỉnh trong những tháng 

đầu năm 2020, tình hình trật tự ATGT trên 

địa bàn tỉnh giảm trên 24%, cả 3 tiêu chí, ý 

thức chấp hành quy định về nồng độ cồn khi 

lái xe của người tham gia giao thông có sự 

chuyển biến. Thế nhưng sau khi nới lỏng 

thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch 

Covid-19, người và phương tiện tham gia 

giao thông tăng lên, tình trạng vi phạm pháp 

luật về trật tự giao thông có chiều hướng phổ 

biến, diễn biến phức tạp, đã xảy ra các vụ 

TNGT rất nghiêm trọng, thiệt hại nhiều về 

người và tài sản, như vụ tai nạn đặc biệt 

nghiêm trọng xảy ra ngày 21/7 tại Km 1767 

QL1 (xã Tân Đức, huyện Hàm Tân). 

 

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

(ngày 11 tháng 8) 

https://www.atgt.vn/khan-truong-lap-lai-

tam-chong-loa-tren-ql1-qua-binh-thuan-

d475513.html

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

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

rong tháng 8, Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận 

thực hiện khảo sát 09 mẫu xăng tại 

huyện Tánh Linh và Đức Linh, kết quả các 

mẫu không có nghi vấn về đo lường, chất 

lượng. Đồng thời gửi 03 mẫu xăng đi thử 

nghiệm các chỉ tiêu theo QCVN 

01:2015/BKHCN tại Trung tâm 3. 

Theo đó, về công tác tiêu chuẩn hóa và 

quản lý chất lượng, Chi cục cấp 01 Thông 

báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn đối 

với sản phẩm gạch terazo cho Công ty 

TNHH Gạch không nung 19/5. 

T 

https://www.baogiaothong.vn/tai-nan-giao-thong-moi-nhat-trong-ngay-hom-nay-channel30/
https://www.baogiaothong.vn/vinh-phu-u20.html
https://www.atgt.vn/khan-truong-lap-lai-tam-chong-loa-tren-ql1-qua-binh-thuan-d475513.html
https://www.atgt.vn/khan-truong-lap-lai-tam-chong-loa-tren-ql1-qua-binh-thuan-d475513.html
https://www.atgt.vn/khan-truong-lap-lai-tam-chong-loa-tren-ql1-qua-binh-thuan-d475513.html
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Khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

đợt 2: Mua 04 mẫu Mũ bảo hiểm; 06 mẫu Đồ 

chơi trẻ em tại các cửa hàng kinh doanh trên 

địa bàn thành phố Phan Thiết. Đã gửi thử 

nghiệm 16 mẫu hàng hóa (Ấm đun nước 

siêu tốc; Máy sấy tóc; Mũ bảo hiểm; Đồ chơi 

trẻ em) của đợt 1 và 2. 

Về công tác quản lý đo lường – thanh 

kiểm tra, báo cáo tình hình thi hành pháp luật 

về thanh tra năm 2020; văn bản đôn đốc 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện triển 

khai kiểm định phương tiện đo tại các chợ, 

trung tâm thương mại. 

Ảnh minh họa. 

Thực hiện khảo sát 09 mẫu xăng (08 mẫu 

xăng RON95-III, 01 mẫu xăng E5 RON92-II) 

tại huyện Tánh Linh và Đức Linh, kết quả 

các mẫu không có nghi vấn về đo lường, 

chất lượng. Đồng thời gửi 03 mẫu xăng (02 

mẫu xăng RON95-III, 01 mẫu xăng E5 

RON92-II) đi thử nghiệm các chỉ tiêu theo 

QCVN 01:2015/BKHCN tại Trung tâm 3. 

Về hoạt động thông báo và hỏi đáp về 

hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), 

Chi cục biên tập, cập nhật 20 tin, bài về hoạt 

động quản lý của Chi cục và các thông tin có 

liên quan; gửi 13 tin hoạt động Chi cục để 

đăng tải trên website Sở. Biên tập nội dung 

Bản tin điện tử TBT số 03/2020. 

Về hoạt động nâng cao năng suất chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề 

án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống 

truy xuất nguồn gốc, Chi cục gửi văn bản 

thông báo đăng ký tham gia Chương trình 

nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 

2016-2020 (đợt 2) đến các doanh nghiệp 

của tỉnh: hiện đang tổng hợp các bản đăng 

ký của doanh nghiệp; hướng dẫn doanh 

nghiệp đăng ký, lập hồ sơ hỗ trợ nâng cao 

năng suất chất lượng. 

Xây dựng dự thảo Chương trình nâng cao 

năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 

đến năm 2030. 

Về hoạt động quản lý ISO hành chính 

công, thực hiện kiểm tra hoạt động xây 

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 

năm 2020 tại UBND phường Tân An, xã Tân 

Bình, thị xã La Gi; UBND các xã Đức Tín, 

Trà Tân huyện Đức Linh; Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp; Thanh tra tỉnh; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tài Chính. 

Đến nay đã kiểm tra 21/30 đơn vị đạt 70% 

kế hoạch. Tham mưu công văn thông báo 

đăng ký tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo 

phiên bản TCVN ISO 9001:2015 năm 2020. 

Phát huy những kết quả đạt được trong 

tháng 8 năm 2020, Chi cục tiếp tục triển khai 

các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 năm 

2020, cụ thể: Tiếp tục triển khai kế hoạch 

kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các cơ 

quan trên địa bàn tỉnh năm 2020; tổ chức tập 

huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015 cho 22 cơ quan, đơn vị chuyển 

đổi năm 2020. 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về 

đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa 

năm 2020 theo kế hoạch được Giám đốc Sở 

phê duyệt; thực hiện khảo sát về đo lường, 

chất lượng xăng dầu bằng hình thức mua 

mẫu; tham gia Tổ dán tem niêm phong công 

tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục Thuế tỉnh 

chủ trì. 

Tiếp tục triển khai các nội dung hỗ trợ 

nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa cho doanh nghiệp của tỉnh trong 

năm 2020; nghiên cứu xây dựng dự thảo 

Chương trình nâng cao năng suất chất 
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lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh 

nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn đến năm 

2030. 

Rà soát, chuẩn bị các điều kiện phục vụ 

đánh giá giám sát và mở rộng cơ sở kiểm 

nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà 

nước về an toàn thực phẩm của Cục 

QLCLNLS&TS – Bộ NNPTNT. 

Hà My // http://vietq.vn.- 2020 
 (ngày 24 tháng 8) 

http://vietq.vn/kiem-soat-chat-luong-
xang-dau-tren-dia-ban-tinh-binh-thuan-

d177684.html 

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

TĂNG CƯỜNG THANH TRA XỬ LÝ VI PHẠM BẢO HIỂM XÃ HỘI, 
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

heo thông tin từ Bảo hiểm Xã hội 

(BHXH) Việt Nam, do ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid-19, các đơn vị, 

doanh nghiệp (DN) đang gặp nhiều khó khăn 

trong sản xuất, kinh doanh… dẫn đến tình 

trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, bảo hiểm 

y tế (BHYT) vẫn tiếp tục diễn ra trên cả 

nước.  

Đáng chú ý nhiều hành vi dù đã được 

hình sự hóa, tuy nhiên đến nay chưa có một 

trường hợp gian lận nào bị truy tố mà chủ 

yếu xử phạt hành chính. Chính việc xử lý 

nhẹ tay dẫn đến hành vi lạm dụng, trục lợi 

chính sách có xu hướng gia tăng. 

Người lao động đăng ký hồ sơ hưởng BH thất nghiệp. 

Nhiều hành vi trục lợi 

Có thể thấy trong bối cảnh ảnh hưởng 

dịch Covid-19 chính sách về bảo hiểm thất 

nghiệp đã thực sự phát huy hiệu quả, trở 

thành “phao cứu sinh” cho rất nhiều người 

lao động (NLĐ) trước cơn bão thất nghiệp 

ngày càng có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên 

lợi dụng sự thông thoáng về chính sách, thủ 

tục ở nhiều địa phương đã xuất hiện hành vi 

trục lợi chính sách bảo hiểm thất nghiệp. 

Tại Bình Thuận thống kê của BHXH tỉnh 

Bình Thuận, tính đến hết tháng 6/2020, trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận có 6.134 người 

được hưởng chế độ BH thất nghiệp, với số 

tiền hưởng hàng tháng gần 17 tỷ đồng, tăng 

gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2019. 

Theo dự báo của BHXH tỉnh, trong tháng 

tới, con số người hưởng BH thất nghiệp có 

xu hướng gia tăng khoảng 20% so với hiện 

nay. Đáng chú ý từ đầu năm đến nay cơ 

quan BHXH tỉnh đã phát hiện 217 trường 

hợp khai báo gian dối để nhận tiền trợ cấp 

BH thất nghiệp. Nhiều trường hợp dù đã xin 

được việc làm mới nhưng vẫn đăng ký nhận 

BH thất nghiệp hoặc có trường hợp có thu 

nhập khác hoặc nghỉ sinh con cũng đăng ký 

nhận BH thất nghiệp. Thậm chí có trường 

hợp NLĐ và đơn vị SDLĐ “thỏa thuận ngầm” 

chấm dứt HĐLĐ để hưởng BH thất nghiệp, 

trong khi thực tế NLĐ vẫn làm việc… 

Chia sẻ về tình trạng trục lợi chính sách 

bảo hiểm thất nghiệp, ông Trần Đình Liệu- 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho 

biết, các hình thức trục lợi BHXH trong đó có 

BH thất nghiệp cũng rất đa dạng. Có thể là 

lao động phối hợp với doanh nghiệp khai 

T 

http://vietq.vn/kiem-soat-chat-luong-xang-dau-tren-dia-ban-tinh-binh-thuan-d177684.html
http://vietq.vn/kiem-soat-chat-luong-xang-dau-tren-dia-ban-tinh-binh-thuan-d177684.html
http://vietq.vn/kiem-soat-chat-luong-xang-dau-tren-dia-ban-tinh-binh-thuan-d177684.html
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khống hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp, 

cũng có thể là doanh nghiệp trục lợi hoặc lao 

động trục lợi khi đang hưởng trợ cấp thất 

nghiệp nhưng vẫn đi làm. Hiện nay, qua rà 

soát tại địa phương, BHXH Việt Nam cũng 

đã thấy thực trạng này, nhưng kết quả rà 

soát số trường hợp hưởng sai chính sách 

bảo hiểm thất nghiệp lại chưa có sự đồng 

nhất. 

Đẩy mạnh thanh tra 

Nguyên nhân chính để xảy ra tình trạng 

lạm dụng, trục lợi bảo hiểm thất nghiệp theo 

phản ánh từ các địa phương là do việc đăng 

ký hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện nay khá 

dễ. Khi người lao động có đủ các loại giấy tờ 

(quyết định chấm dứt hợp đồng hoặc nghỉ 

việc; sổ BHXH đã chốt kỳ tham gia; chứng 

minh nhân dân) là đủ điều kiện nộp hồ sơ đề 

nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

“Thủ tục đăng ký hưởng BH thất nghiệp 

còn tương đối đơn giản. Đối với NLĐ nếu có 

đủ các loại giấy tờ (sổ BHXH, quyết định 

chấm dứt hợp đồng hoặc nghỉ việc, chứng 

minh nhân dân) là đủ điều kiện nộp hồ sơ đề 

nghị hưởng BH thất nghiệp. Hiện cũng chưa 

có phần mềm liên thông giữa BHXH tỉnh và 

Trung tâm DVVL nên việc trao đổi thông tin 

và kiểm soát quá trình tham gia BH thất 

nghiệp của NLĐ còn hạn chế”,  bà Lê Thị 

Hồng Vân, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình 

Thuận cho biết. 

Để hạn chế hành vi vi phạm, trục lợi chính 

sách BH thất nghiệp, BHXH Việt Nam cho 

biết, trong những tháng cuối năm sẽ đẩy 

mạnh các hoạt động thanh, kiểm tra. Trong 

đó để nâng cao chất lượng công tác thanh 

tra, kiểm tra, Tổng Giám đốc BHXH Việt 

Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Vụ Thanh 

tra Kiểm tra chỉ đạo BHXH các tỉnh nghiêm 

túc triển khai thực hiện quyết định của BHXH 

Việt Nam về việc điều chỉnh kế hoạch kiểm 

tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, 

kiểm tra liên ngành năm 2020 (theo tinh thần 

Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 

của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản 

xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu 

tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19). 

Theo đó, trên cơ sở dữ liệu, ứng dụng 

mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ cho 

việc rà soát, phân tích, kiểm tra để có cảnh 

báo, đôn đốc, xử lý nếu có vi phạm; đồng 

thời, tập trung thanh tra chuyên ngành, kiểm 

tra đột xuất đối với các đơn vị có dấu hiệu 

lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT và BH 

thất nghiệp. 

Trường hợp cần thiết chuyển hồ sơ đến 

cơ quan có thẩm quyền để khởi tố theo quy 

định pháp luật. Những giải pháp này được 

kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế những hành vi 

vi phạm, trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

Tuy nhiên theo các chuyên gia để xử lý triệt 

để tình trạng lạm dụng chính sách cần siết 

chặt công tác quản lý trong đó phải quyết liệt 

áp dụng hiệu quả Điều 214 của Bộ luật Hình 

sự. 

Theo đó với những hành vi gian lận tiền 

BHTN sẽ bị truy tố hình sự với mức án cao 

nhất là 10 năm tù. Có như vậy mới đủ sức 

răn đe hạn chế hành vi lạm dụng, trục lợi 

chính sách bảo hiểm thất nghiệp. 

 

Lê Bảo // http://daidoanket.vn. – 2020 

(ngày 22 tháng 8) 

http://daidoanket.vn/tang-cuong-thanh-

tra-xu-ly-vi-pham-bao-hiem-xa-hoi-bao-

hiem-that-nghiep-505199.html

 

 

 
 

http://daidoanket.vn/tang-cuong-thanh-tra-xu-ly-vi-pham-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-that-nghiep-505199.html
http://daidoanket.vn/tang-cuong-thanh-tra-xu-ly-vi-pham-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-that-nghiep-505199.html
http://daidoanket.vn/tang-cuong-thanh-tra-xu-ly-vi-pham-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-that-nghiep-505199.html
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN: ĐƯA VÀO SỬ DỤNG BẢNG ĐIỆN TỬ 
HIỂN THỊ THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG  

gày18/8, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 
thông tin đã hoàn thiện và đưa vào 
sử dụng Bảng điện tử hiển thị thông 

số môi trường, được gắn tại cổng nhà máy 
nhiệt điện Vĩnh Tân 2 để người dân tiện theo 
dõi và giám sát, chất lượng nước làm mát, 
khí thải của Nhà máy giúp tăng cường minh 
bạch công tác môi trường trong sản xuất 
điện. 

 

Thực hiện theo đánh giá tác động môi 
trường nhé (ĐTM) và các quy định, chỉ đạo 
về công tác môi trường của Nhà nước, địa 
phương, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã 
trang bị đầy đủ hệ thống xử lý, quan trắc tự 
động thông số môi trường và các quy 
trình ứng phó xử lý môi trường. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, các hình ảnh 
quan sát từ camera và thông số quan trắc 
môi trường,... đã được truyền trực tiếp 
đến Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh 
Bình Thuận. Đồng thời cũng được theo dõi 
bằng các phần mềm trên máy tính, điện 
thoại giúp cho lãnh đạo địa phương, các sở 
ban ngành liên quan cùng với đơn vị giám 
sát liên tục, thông suốt 24/24 các thông số 
môi trường tại Nhà máy.  

Bên cạnh đó, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 
đã thường xuyên mời các đoàn chính quyền, 
người dân địa phương vào giám sát trong 

nhà máy, các khu vực bãi thải xỉ, kênh nước 
làm mát, cảng than... 

Tính đến nay, Công ty đã đón tiếp được 
hơn 118 đoàn với hơn 3.300 lượt người bao 
gồm học sinh, sinh viên, các sở ban ngành, 
chính quyền địa phương đến tham quan và 
giám sát môi trường. Việc lắp đặt và 
hoàn thiện đưa vào sử dụng Bảng điện tử 
thông số môi trường giúp tăng thêm 1 kênh 
thông tin giúp minh bạch hơn nữa công tác 
quản lý, giám sát môi trường cho người dân 
địa phương.  

Bất cứ khi nào cần, lãnh đạo chính 
quyền, người dân địa phương có thể 
đến xem trực tiếp, đánh giá các thông số 
về môi trường, hàm lượng các chất khí trong 
khói thải, nước thải,... Công ty Nhiệt điện 
Vĩnh Tân đã lắp đặt Bảng điện tử thông số 
môi trường tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 
2. Bảng điện tử thông số môi trường có kích 
thước 3mx2m tại Cổng Công ty hiển thị công 
khai, minh bạch số liệu được cập nhật từ hệ 
thống quan trắc tự động tất cả các khu vực 
sản xuất tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 
theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Bình 
Thuận tại văn bản số 2605/UBND-KT ngày 
16/07/2020. 

Bảng điện tử thông số môi trường Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2 

N 
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Cụ thể tại Bảng thông số môi trường của 
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 mọi người 
dân giám sát được toàn bộ kết quả quan trắc 
chất lượng khí thải (giám sát các thông số 
lưu lượng, SOx, NOx, bụi trong, CO, áp 
suất), chất lượng nước thải (giám sát các 
thông số lưu lượng, nhiệt độ, pH, DO, Cl, 
TSS, COD, NH3). 

Trong những năm vừa qua, hệ thống 
quan trắc khí thải, nước thải tự động luôn 
được vận hành xuyên suốt và ổn định, cụ 
thể: 

- Kết quả theo dõi cho thấy chất lượng khí 
thải của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 luôn 
được đảm bảo dưới ngưỡng cho phép theo 
QCVN 22:2009/BTNMT cột B, Kp = 0,7, kv = 
1,4 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 
công nghiệp nhiệt điện). 

- Các giá trị đo trung bình trong ngày của 
các thông số như: nồng độ SOx ở khoảng từ 
75 đến 149 mg/Nm3 (giới hạn cho phép theo 
ĐTM là 420 mg/Nm3; hàm lượng NOx 
thường ở khoảng từ 199 đến 260 mg/Nm3 
(giới hạn cho phép theo ĐTM là 840 
mg/Nm3). 

- Hàm lượng bụi trong khói thải là từ 25 
đến 87 mg/Nm3 (giới hạn cho phép theo 
ĐTM là 148 mg/Nm3) 

Kết quả theo dõi chất lượng nước thải 
cũng luôn đảm bảo nằm trong giới hạn cho 
phép theo QCVN 40:2011/BTNMT cột B, kq 

=1,0, kf = 0,9 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về nước thải công nghiệp). 

Bảng điện tử thông số môi trường gắn tại cổng Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 

Việc thông tin công khai các dữ liệu quan 
trắc tự động về chất lượng môi trường thông 
qua Bảng thông số môi trường điện tử nhằm 
giúp người dân yên tâm; giúp các đơn vị 
quản lý nắm thông tin kịp thời để xử lý các 
sự cố về môi trường xảy ra nếu có. Đây là 
một kênh thông tin mới giúp người dân có 
thể theo dõi đa chiều và cùng giám sát môi 
trường với cơ quan chức năng về công tác 
quản lý môi trường trong suốt quá trình hoạt 
động của Nhà máy Nhiệt điện. 

Mạnh Hùng // 
http://tapchicongthuong.vn.- 2020  

(ngày 18 tháng 8) 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhiet-
dien-vinh-tan-dua-vao-su-dung-bang-dien-
tu-hien-thi-thong-so-moi-truong-74258.htm

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

HUYỆN MIỀN NÚI ĐỨC LINH PHẤN ĐẤU VỀ ĐÍCH  

uyện miền núi Đức Linh, tỉnh Bình 
Thuận đang phấn đấu về đích huyện 
nông thôn mới vào cuối năm nay. 

1. Hình thành vùng liên kết sản xuất  

Ông Trương Quang Đến, Trưởng phòng 
NN - PTNT huyện Đức Linh cho biết, trong 
những năm qua việc xây dựng chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 
mới được địa phương hết sức quan tâm. Với 
quan điểm của địa phương, sản xuất là khâu 
đột phá trong quá trình xây dựng nông thôn 
mới. Do vậy, huyện đã đẩy mạnh các mô 

hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản 
phẩm, nhằm giúp bà con nâng cao thu nhập. 

Theo ông Đến, đối với cây lúa trên địa bàn 
đã thực hiện liên kết khoảng 13.470 tấn, 
chiếm 10,23% sản lượng lúa năm 2019 của 
huyện. Trong đó: Hợp tác xã nông nghiệp 
Công Thành Đức Linh đại diện cho nông dân 
ký kết hợp đồng liên kết với công ty TNHH 
MTV Út Hạnh Công Thành Long An là 8.700 
tấn/năm, giá trị tiêu thụ ổn định từ 5.100 
đồng/kg - 5.500 đồng/kg. 

 

H 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhiet-dien-vinh-tan-dua-vao-su-dung-bang-dien-tu-hien-thi-thong-so-moi-truong-74258.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhiet-dien-vinh-tan-dua-vao-su-dung-bang-dien-tu-hien-thi-thong-so-moi-truong-74258.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhiet-dien-vinh-tan-dua-vao-su-dung-bang-dien-tu-hien-thi-thong-so-moi-truong-74258.htm
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Huyện miền núi Đức Linh hiện đã hình thành nhiều 
mô hình liên kết. Ảnh: QĐ. 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 
Đại Nhật Phát thôn 6 - Mê Pu liên kết với 
HTX Nông nghiệp Mê Pu ký kết hợp đồng 
liên kết 4.770 tấn/năm. Ngoài ra, huyện còn 
tổ chức cho nông dân các xã Sùng Nhơn, 
Đa Kai liên kết sản xuất tiêu thu cây bắp với 
1.555 tấn/năm. 

Bên cạnh đó, một số cây trồng lâu năm 
chủ lực như điều, cao su, cây ăn quả cũng 
thực hiện liên kết sản xuất tiêu thụ sản 
phẩm. Cụ thể, cơ sở sản xuất hạt điều 
Hoàng Gia Tiến – thôn 1 xã Đức Hạnh ký 
liên kết với nông dân các xã Đức Tín, Tân 
Hà, Đức Hạnh 714ha/720 tấn điều/năm. Hay 
Doanh nghiệp tư nhân Đức Nghĩa đã thực 
hiện liên kết với nông dân các xã Trà Tân, 
Tân Hà hợp tác liên kết sản xuất và thu mua 
mủ cao su quy khô 912 tấn/năm, thời gian 
thực hiện từ năm 2019 – 2022. Công ty 
TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hưng 
Phát TP.HCM đã liên kết với nông dân xã 
Đông Hà ký hợp đồng hợp tác sản xuất, tiêu 
thụ sản phẩm bưởi da xanh, quy mô 500 
tấn/năm... 

Ghi nhận PV tại xã Nam Chính hiện nhiều 
nông dân trên địa bàn đã quen với việc sản 
xuất lúa nếp theo mô hình chuỗi liên kết với 
HTX Công Thành Đức Linh. Hiện HTX này 
không chỉ bao tiêu toàn bộ sản phẩm mà còn 
hỗ trợ bà con cung ứng phân bón, thuốc trừ 
sâu, giống cho đầu tư sản xuất. 

Anh Võ Văn Đăng, một nông dân ở xã 
Nam Chính bộc bạch: “Trước khi làm lúa 
nếp, gia đình sản xuất lúa kiểu truyền thông 
nên thu nhập bấp bệnh. Nhưng khi gia đình 

tham gia mô hình liên kết sản xuất lúa nếp 
với HTX Công Thành Đức Linh đã mang lại 
thu nhập khá. Bình quân 1 ha lúa nếp, sau 
khi trừ chi phí gia đình tôi có lãi từ 12 – 15 
triệu đồng, nhờ vậy cuộc sống gia đình ổn 
định hơn trước rất nhiều”. 

Vùng cây ăn quả ở huyện Đức Linh. Ảnh: QĐ. 

Theo Phòng NN-PTNT huyện Đức Linh, 
đến nay mô hình liên kết sản xuât lúa nếp 
giữa Hợp tác xã Công Thành Đức Linh với 
nông dân xã Đức Chính, Nam Chính, thị trấn 
Đức Tài với diện tích liên kết 2.430 ha. 

2. Chờ ngày về đích 

Ông Nguyễn Văn Húy Bí thư Huyện ủy, 
Chủ tịch UBND huyện Đức Linh cho biết, 
một trong những kết quả nổi bật sau 10 năm 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn là lấy 
phát triển sản xuất làm thức đo và tạo sự đột 
phá trong thực hiện chương trình. 

Đến nay, huyện đã đạt được một số kết 
quả bước đầu hình thành vùng liên kết sản 
xuất các sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên 
một yếu tố quan trọng để thực hiện tốt việc 
sản xuất thì yếu tố hạ tầng, giao thông nông 
thôn là một trong những tiêu chí huyện phải 
thực hiện đầu tiên. 

Theo đó, qua 10 năm huyện đã đầu tư 
làm mới và nâng cấp được 356 tuyến 
đường, với tổng chiều dài hơn 381 km 
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đường giao thông nông thôn, kinh phí hơn 
322 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện Nghị quyết 
03-NQ/TU của Tỉnh ủy Bình Thuận về làm 
đường giao thông nông thôn theo phương 
thức “Nhân dân đầu tư, Nhà nước hỗ trợ” 
huyện Đức Linh đã thực hiện đầu tư nâng 
cấp bê tông xi măng được 236 tuyến đường 
trên toàn địa bàn các xã với 79,885 km, tổng 
kinh phí đầu tư 99,684 tỷ đồng, trong đó vốn 
hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 64,328 tỷ 
đồng và nhân dân đóng góp 35,356 tỷ đồng. 

Cánh đồng lúa tốt bời bời ở huyện Đức Linh. Ảnh: QĐ. 

Cũng theo ông Húy, để trở thành huyện 
NTM, Đức Linh phải đạt được 9 tiêu chí: quy 
hoạch; giao thông; thủy lợi; điện; y tế - văn 
hóa - giáo dục; sản xuất; môi trường; an 
ninh, trật tự xã hội và tiêu chí chỉ đạo xây 
dựng nông thôn mới. Tính đến tháng 7/2020, 
huyện đã đạt 8/9 tiêu chí, còn lại tiêu chí môi 
trường đang chờ cơ quan chức năng thẩm 
định. 

“Hiện địa bàn huyện Đức Linh được quy 
hoạch một bãi rác tập trung với diện tích 
13ha. Đến nay đã đầu tư giai đoạn 1 với diện 

tích 6,5ha và giao cho Ban quản lý công trình 
công cộng quản lý, sử dụng. Tuy nhiên thời 
gian qua huyện xử lý rác theo phương pháp 
truyền thống là san lấp hợp vệ sinh. Trong 
khi để đạt tiêu chí này thì phải đầu tư trang 
thiết bị xử lý môi trường rất tốn kém. Do đó, 
để gỡ khó khăn, huyện đã kêu gọi nhà đầu 
tư hệ thống xử lý chất thải sinh hoạt, chất 
thải rắn tại khu quy hoạch bãi rác tập trung 
huyện. 

Hiện nay, Công ty TNHH Thương mại xây 
dựng xử lý môi trường Đồng Thuận Phát đã 
được UBND tỉnh chấp thuận cho đầu tư xây 
dựng khu liên hợp tái chế và xử lý rác sinh 
hoạt công nghiệp nguy hại ở xã Nam Chính”, 
ông Húy chia sẻ và cho biết thêm với sự nỗ 
lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng 
góp sức của người dân, huyện Đức Linh sẽ 
sớm được công nhận huyện đạt chuẩn NTM 
cuối năm nay. 

Theo UBND huyện Đức Linh, đến cuối 
năm 2019, huyện đã có 11/11 xã được công 
nhân đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 
thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu 
đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo từ 11,23% 
năm 2011 còn 1,95% năm 2019. Huyện 
đang triển khai xây dựng thí điểm 2 xã Vũ 
Hòa và Đồng Hà trở thành xã nông thôn mới 
nâng cao. Ngoài ra 10 xã được chọn và triển 
khai thực hiện khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu. 

 
Thanh Duyên - Đức Bình // 

https://nongnghiep.vn.- 2020 
 (ngày 19 tháng 8) 

https://nongnghiep.vn/huyen-mien-nui-
duc-linh-phan-dau-ve-dich-d271410.html

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

NÔNG SẢN XANH-SẠCH CỦA BÌNH THUẬN TÌM ĐƯỜNG RA 
THỊ TRƯỜNG LỚN  

ản xuất nông nghiệp công nghệ cao 

tại Bình Thuận vừa thích ứng với biến 

đổi khí hậu vừa cho ra sản phẩm đủ 

tiêu chuẩn xuất khẩu. 

Tỉnh Bình Thuận là địa phương chịu ảnh 

hưởng nặng bởi biến đổi khí hậu, khó khăn 

về nguồn nước tưới nên sản xuất nông 

nghiệp gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, hiện 

tỉnh có một số mô hình sản xuất nông nghiệp 

công nghệ cao vừa thích ứng với biến đổi 

khí hậu vừa cho ra sản phẩm đủ tiêu chuẩn 

xuất khẩu. 

S 

https://nongnghiep.vn/huyen-mien-nui-duc-linh-phan-dau-ve-dich-d271410.html
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Sau khi thành công với mô hình trồng dưa 

lưới trong nhà màng ở quận 9, TPHCM, 

Công ty Nông trang Eden (Eden Farm) đã 

tìm đến xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận 

Bắc, tỉnh Bình Thuận để mở rộng và phát 

triển mô hình này. Do nắm được đặc điểm 

sinh học của cây dưa lưới và khảo sát kỹ 

điều kiện tự nhiên, nhất là khí hậu tại Bình 

Thuận, công ty này mạnh dạn đầu tư khá lớn 

cho cây dưa lưới tại đây. 

Anh Nguyễn Văn Đức đang kiểm tra quả dưa lưới 

Anh Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Eden 

Farm cho biết, doanh nghiệp đã xây dựng 4 

nhà màng với hệ thống cảm biến nhiệt tự 

động, hệ thống quạt đối lưu cùng 2 hồ tích 

trữ nước vào mùa nắng hạn...với tổng vốn 

đầu tư gần 3 tỷ đồng. Cùng với đó, nông trại 

sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Isarel, 

đảm bảo đủ nước cho cây dưa trong 2 tháng 

trời nắng hạn. 

Hiện sản phẩm dưa lưới thương hiệu 

Eden Farm đã có mặt tại các hệ thống siêu 

thị lớn trong nước như: Big C, Co.op Mart, 

Lotte Mart…Eden Farm cũng đang xúc tiến 

việc tìm thị trường xuất khẩu, đồng thời đa 

dạng hóa nông sản nhiệt đới như cà chua 

cherry, dưa leo baby, dưa hấu không hạt, 

dưa lê. Anh Đức cũng mong muốn được hỗ 

trợ nông dân Bình Thuận về kỹ thuật trồng 

và đầu ra cho sản phẩm, để có vùng nguyên 

liệu đón đầu các hợp đồng xuất khẩu trong 

thời gian tới. 

“Chúng tôi mong muốn liên kết, thu hút 

các nông hộ, nhà đầu tư, đối tác hợp tác 

trồng. Mình sẽ thi công trang trại, hướng dẫn 

họ trồng rồi bao tiêu sản phẩm. Còn nếu họ 

có diện tích trồng từ 5000m2 trở lên thì mình 

hỗ trợ đánh giá Global GAP cho đối tác dưới 

thương hiệu Eden Farm. Mình mong muốn 

có vùng nguyên liệu lớn để mình đi làm việc 

với các đối tác xuất khẩu và đủ sản phẩm 

cung cấp cho các đối tác thân thiết với 

mình”, anh Đức nói. 

Đây là nơi đầu tiên sản xuất ra dưa lưới đạt tiêu chuẩn 

Global GAP của tỉnh Bình Thuận. 

Mô hình trồng dưa lưới và cách làm của 

Eden Farm đang được địa phương kỳ vọng 

sẽ hỗ trợ hiệu quả cho nông dân và nhất là 

góp phần đưa nông sản sạch của Bình 

Thuận ra thị trường thế giới. 

Ông Phạm Công Bá, Phó trưởng Phòng 

Chuyển giao kỹ thuật và Thông tin huấn 

luyện, Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận 

cho biết, đây không phải là mô hình dưa lưới 

đầu tiên tại Bình Thuận nhưng là nơi đầu 

tiên sản xuất ra dưa lưới đạt tiêu chuẩn 

Global GAP. 

“Hiện nay sản phẩm đã đạt chứng nhận 

tiêu chuẩn Global GAP, điều này mở cánh 

cửa tiêu thụ sản phẩm an toàn, sạch. Có thể 

nói trang trại dưa lưới ở Thuận Hòa là một 

trong những mô hình sản xuất nông nghiệp 

công nghệ cao tiên phong tại Bình Thuận 

trong cuộc cách mạng nông nghiệp 4.0 hiện 

nay”, ông Bá khẳng định. 

Tương tự như vậy, để nâng cao hiệu quả 

sản xuất và mở rộng thị trường, Hợp tác xã 

dịch vụ- sản xuất thanh long Hàm Minh 30 

tại xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam 

cũng ứng dụng công nghệ vào sản xuất, xây 

dựng tiêu chuẩn theo Viet Gap, Global GAP. 
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Bà Lê Phương Chi, Giám đốc Hợp tác xã 

này cho biết, người trồng thanh long luôn đối 

mặt với điệp khúc “được mùa mất giá– được 

giá mất mùa”. Đó là do thanh long Bình 

Thuận chủ yếu bán qua thị trường Trung 

Quốc theo đường tiểu ngạch. Bà Chi từng 

đích thân đi sang Trung Quốc, tham dự Hội 

chợ trái cây do Hiệp hội trái cây Trung Quốc 

tổ chức, rồi tìm cách tiếp cận đường chính 

ngạch cho thanh long nhưng rồi cũng không 

thành.  

Vì vậy, EVFTA là cơ hội mới cho nông 

sản “xanh – sạch” của Bình Thuận vươn ra 

thị trường lớn. Và để làm được điều này, 

ngoài việc sản xuất thanh long sạch theo 

chuẩn Global GAP, hợp tác xã đang tìm đến 

các công ty xuất khẩu nông sản có tiềm lực 

về tài chính để liên kết bao tiêu sản phẩm 

cho xã viên. 

“Những hộ tham gia làm theo quy trình 

Global GAP, làm hàng sạch để bán cho thị 

trường châu Âu, hộ nào làm được thì HTX 

kết nối với công ty đến mua trực tiếp cho bà 

con. Còn nếu giải quyết được cho thanh long 

Bình Thuận mình nói riêng và Việt Nam nói 

chung ra thị trường châu Âu, thì cần phải có 

sự tham gia của các ban ngành từ Trung 

ương, chứ làm ăn riêng nhỏ lẻ thì không có 

khả năng”, bà Chi chia sẻ. 

Bà Lê Phương Chi đang giới thiệu sản phẩm thanh 

long ép. 

Thời gian qua, sản phẩm thanh long của 

Hợp tác xã Dịch vụ- sản xuất thanh long 

Hàm Minh 30, dưa lưới Eden Farm đã khẳng 

định được vị thế của mình tại các siêu thị lớn 

trong nước và một số thị trường ngoài nước 

như Hàn Quốc, Đài Loan… 

Hiện nay, với việc củng cố các tiêu chí về 

chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi 

trường, đảm bảo sức khỏe cho người lao 

động, truy xuất nguồn gốc sản phẩm...các 

sản phẩm này hoàn toàn có thế đáp ứng nhu 

của thị trường Châu Âu.  

Ông Phan Văn Tấn, Phó Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 

Bình Thuận khẳng định, với EVFTA, nhất 

định nông sản đạt chuẩn Global GAP của 

Bình Thuận sẽ sớm có mặt ở thị trường 

Châu Âu. 

“Vùng này đảm bảo an toàn sinh học và 

được chứng nhận quốc tế, ngành nông 

nghiệp đã triển khai nhiều công việc từ đầu 

năm 2019 và dự kiến là cuối 2020 đầu 2021 

chúng tôi từng bước mời chuyên gia của EU 

đến đánh giá. Từ đó có định hướng cụ thể, 

tiếp tục cùng doanh nghiệp đưa nông sản 

xuất khẩu”, ông Tấn khẳng định. 

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng rất lớn đến 

sản xuất nông nghiệp, nhất là vùng đất khô 

hạn như Bình Thuận. Vì vậy, sản xuất nông 

nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến 

đổi khí hậu, tiết kiệm được nguồn nước tưới 

và hướng tới sản phẩm “xanh-sạch” đạt 

chuẩn Viet GAP, Global GAP là xu thế tất 

yếu. Nhu cầu nông sản sạch của thị trường 

trong và ngoài nước là rất lớn nên các hiệp 

định thương mại như EVFTA thực sự mở 

cánh cửa để nông sản Việt Nam ra thế giới./. 

 
Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2020  

(ngày 27 tháng 8) 

https://vov.vn/kinh-te/nong-san-

xanhsach-cua-binh-thuan-tim-duong-ra-thi-

truong-lon-1088513.vov

  

https://vov.vn/kinh-te/nong-san-xanhsach-cua-binh-thuan-tim-duong-ra-thi-truong-lon-1088513.vov
https://vov.vn/kinh-te/nong-san-xanhsach-cua-binh-thuan-tim-duong-ra-thi-truong-lon-1088513.vov
https://vov.vn/kinh-te/nong-san-xanhsach-cua-binh-thuan-tim-duong-ra-thi-truong-lon-1088513.vov
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BÌNH THUẬN ĐƯA DU LỊCH THÀNH NGÀNH CÓ THƯƠNG HIỆU 
TRONG KHU VỰC 

ỉnh Bình Thuận tập trung phát triển 
đồng bộ công nghiệp, nông nghiệp, 
nhất là công nghiệp chế biến; phát 

triển mạnh du lịch, đưa ngành này thực sự 
trở thành ngành kinh tế động lực, có thương 
hiệu trong khu vực. 

Ảnh minh họa     

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 
kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc tại buổi làm việc trực tuyến với 
lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. 

Thông báo nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, 
Tỉnh đã quyết tâm rất cao khắc phục khó 
khăn, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội. GRDP của tỉnh năm 
2019 tăng 10,45% hoàn thành các chỉ tiêu 
đề ra, tập trung xây dựng nông thôn mới, 
khu du lịch chất lượng cao.  

Năm 2020, Tỉnh phấn đấu hoàn thành 
toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, không 
thay đổi chỉ tiêu thu ngân sách trong bối 
cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mặc 
dù dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề tới 
mọi mặt, nắng hạn gay gắt, nhưng 6 tháng 
đầu năm 2020, kinh tế - xã hội tỉnh Bình 
Thuận tiếp tục phát triển tích cực (GRDP của 
tỉnh năm 2019 đứng thứ 32/63 tỉnh, thành 
phố, thì 6 tháng đầu năm, đã vươn lên đứng 
thứ 18). 

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng 
khích lệ, tỉnh Bình Thuận vẫn còn một số tồn 
tại, hạn chế. Trong đó, tỉnh còn phải chịu ảnh 

hưởng lớn về hạn hán triều cường, xâm 
thực bờ biển, hạ tầng kinh tế xã hội chưa 
đồng bộ, trồng lấn quy hoạch titan với quy 
hoạch khác là điểm nghẽn chưa được tháo 
gỡ kịp thời ảnh hưởng đến phát triển kinh tế 
- xã hội của Tỉnh. 

Công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, 
du lịch, tiêu thụ sản phẩm, xuất, nhập khẩu 
gặp nhiều trở ngại ảnh hưởng đến tốc độ 
tăng trưởng, quản lý nhà nước về lĩnh vực 
đất đai khoáng sản, môi trường, trật tự xây 
dựng còn lỏng lẻo kiểm tra, xử lý chưa kịp 
thời, chưa kiên quyết các hành vi phi pháp 
khai thác quặng trái phép. Cải cách hành 
chính các chỉ số xếp hạng đều tụt so với năm 
2018 (Par-Index năm 2019 xếp thứ 47/63 
với giảm 5 bậc so với 2018 xếp 42/63;...An 
ninh chính trị đã được lập lại một cách căn 
bản nhưng vẫn còn nhiều tiềm ẩn, yếu tố 
phức tạp, khó lường.  

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, quân 
và dân tỉnh Bình Thuận khẩn trương khắc 
phục tồn tại, hạn chế, đoàn kết, nỗ lực vươn 
lên mạnh mẽ, khai thác tiềm năng, lợi thế để 
có giải pháp đột phá để xây dựng Tỉnh phát 
triển nhanh, bền vững, toàn diện. Thủ tướng 
Chính phủ đề nghị Tỉnh cần tập trung thực 
hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau: 

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội 
Đảng XII, các Nghị quyết của Quốc hội, số 
01, 02 của Chính phủ và Nghị quyết của Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, đặc biệt rà lại các 
chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020  để 
phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục 
tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020, khai thác 
hiệu quả lợi thế, tiềm năng của Tỉnh. 

Cấp ủy, chính quyền tỉnh Bình Thuận tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội 
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung chống 
hạn, bảo đảm nước sinh hoạt cho người 
dân, bảo vệ mùa màng, cây ăn quả.  

T 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=200762
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Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch 
bệnh, nhất là dịch COVID-19. Đẩy mạnh 
hoạt động truyền thông, tuyên truyền về dịch 
bệnh và các biện pháp phòng, chống. Tiếp 
tục chỉ đạo ngành y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc, 
hóa, chất, vật tư chuyên dụng, trang bị 
phòng hộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát 
chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Nhất là tình 
hình hiện nay dịch COVID-19 đang bùng 
phát. 

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải 
pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn 
vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn để đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư 
công; phấn đấu thực hiện giải ngân 100% 
vốn đầu tư công năm 2020, thúc đẩy xử lý 
03 dự án ODA còn nhiều bất cập trong một 
số cơ chế về giải phóng mặt bằng. Phải coi 
việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là 
nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020. Có 
chế tài xử lý những trường hợp cá nhân, bộ 
phận thiếu trách nhiệm, không làm tròn 
nhiệm vụ. 

Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, quản 
lý quy hoạch để không bị chồng lấn, lãng phí, 
Tỉnh cần tập trung giải quyết mâu thuẫn 
quan trọng này không để triệt phá lẫn nhau 
nhất là mâu thuẫn giữa lĩnh vực khoáng sản 
và du lịch. Chuẩn bị xây dựng quy hoạch tỉnh 

Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045 và triển khai thực hiện tốt quy 
hoạch sau khi được phê duyệt.  

Tỉnh Bình Thuận tập trung phát triển đồng 
bộ công nghiệp, nông nghiệp, nhất là công 
nghiệp chế biến; phát triển mạnh du lịch, 
đưa ngành này thực sự trở thành ngành kinh 
tế động lực, có thương hiệu trong khu vực. 
Tập trung phát triển doanh nghiệp; tăng 
cường quản lý hiệu quả tài nguyên, đất đai, 
chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao.  

Tỉnh cũng cần đẩy mạnh cải cách hành 
chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm công 
khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, xây 
dựng chính quyền, xã hội số, thương mại 
điện tử, cải cách thủ tục hành chính phát 
triển kinh tế số, khuyến khích người dân sử 
dụng thương mại điện tử, sử dụng điện thoại 
thông minh trong thanh toán, giao dịch theo 
thực hiện số hóa của Chính phủ. 

Chí Kiên // http://baochinhphu.vn.- 2020 
(ngày 14 tháng 8) 

http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-
dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-

phu/binh-thuan-dua-du-lich-thanh-nganh-
co-thuong-hieu-trong-khu-vuc/404355.vgp 

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

CHỜ ĐÓN ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN CỦA DU LỊCH PHÍA NAM 
BÌNH THUẬN 

ới mục tiêu không xa, cùng với Hàm 
Tiến-Mũi Né, tuyến du lịch Thuận 
Quý-Kê Gà sẽ trở thành điểm đến hấp 

dẫn của du lịch Bình Thuận, trở thành động 
lực phát triển du lịch phía Nam của tỉnh. 

Cùng với loại hình du lịch tâm linh, du lịch 
nghỉ dưỡng biển huyện Hàm Thuận Nam 
(tỉnh Bình Thuận) đang hướng tới đa dạng 
hóa các loại hình du lịch, trong đó chú ý phát 
triển du lịch sinh thái vườn, du lịch cộng 
đồng. 

Với mục tiêu không xa, cùng với Hàm 
Tiến-Mũi Né, tuyến du lịch Thuận Quý-Kê 
Gà (huyện Hàm Thuận Nam) sẽ trở thành 
điểm đến hấp dẫn của du lịch Bình Thuận, 

trở thành động lực phát triển du lịch phía 
Nam của tỉnh. 

Nằm tiếp nối với thành phố Phan Thiết, 
huyện Hàm Thuận Nam là địa phương sở 
hữu nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển đa 
dạng các loại hình dịch vụ du lịch như: bờ 
biển dài hơn 23km với những bãi cát trắng 
đẹp hoang sơ, những bãi đá ven biển nhiều 
hình thù độc đáo, ngọn hải đăng Kê Gà lâu 
đời, Khu du lịch núi Tà Cú với chùa Linh Sơn 
Trường Thọ và tượng Phật nằm dài 49m… 

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng của Dự án 
xây dựng cảng nước sâu Kê Gà, đến nay 
nhiều dự án du lịch đã hoạt động trở lại. 

V 

http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu/binh-thuan-dua-du-lich-thanh-nganh-co-thuong-hieu-trong-khu-vuc/404355.vgp
http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu/binh-thuan-dua-du-lich-thanh-nganh-co-thuong-hieu-trong-khu-vuc/404355.vgp
http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu/binh-thuan-dua-du-lich-thanh-nganh-co-thuong-hieu-trong-khu-vuc/404355.vgp
http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu/binh-thuan-dua-du-lich-thanh-nganh-co-thuong-hieu-trong-khu-vuc/404355.vgp
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Mũi Kê Gà, thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận 
Nam (tỉnh Bình Thuận) có vẻ đẹp hoang sơ, bình dị, 
với bãi đá nhấp nhô chạy dài ven biển; đặc biệt có 
ngọn hải đăng cao 70m được xây dựng từ thời Pháp, 
được xem là cao nhất Việt Nam. (Ảnh: Mạnh 
Linh/TTXVN) 

Các khu du lịch, resort, trung tâm thương 
mại… đang được đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng với quy mô lớn, sôi động hơn. 

Theo Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận 
Nam, những năm gần đây, hoạt động du lịch 
trên địa bàn có bước phát triển mới, loại hình 
du lịch ngày càng đa dạng hơn, thu hút nhiều 
dự án đầu tư mới. 

Năm 2019, huyện thu hút thêm 4 dự án 
mới, trong đó có các dự án có quy mô lớn 
như Quần thể du lịch nghỉ dưỡng, dân cư 
cao cấp và thể thao biển của Tập đoàn Tân 
Á-Cường Thịnh Thi với tổng vốn đầu tư 
4.980 tỷ đồng, tổng diện tích 227ha; dự án 
Thanh long Bay tại xã Tân Thành với diện 
tích trên 90ha… 

Đến nay, toàn huyện có 71 dự án du lịch 
được tỉnh chấp thuận đầu tư còn hiệu lực. 

Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng phục vụ du 
lịch được quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng 
cấp. Điển hình như tuyến đường ĐT 719, ĐT 
712, đường Hàm Minh-Thuận Quý và hệ 
thống điện chiếu sáng công lộ Thuận Quý-
Kê Gà đã được sửa chữa. 

Việc đảm bảo an ninh, an toàn cho du 
khách, vệ sinh môi trường, an toàn thực 
phẩm được quan tâm. 

Năm 2019, huyện Hàm Thuận Nam đón 
hơn 470.000 lượt khách với tổng doanh thu 
đạt khoảng 200 tỷ đồng. 

Bà Mai Thị Ngọc Ảnh, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, cho 
biết trong 5 năm trở lại đây, nhờ đẩy mạnh 
đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt là công tác 

tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư cùng 
với việc đảm bảo an ninh trật tự và môi 
trường biển, du lịch huyện Hàm Thuận Nam 
đã có nhiều khởi sắc, nhiều hoạt động du 
lịch diễn ra sôi nổi, lượng khách cũng tăng 
so với trước đây. Cùng với du lịch, các loại 
hình dịch vụ, hoạt động kinh tế khác cũng 
phát triển. 

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

Là địa phương có thế mạnh nông nghiệp, 
là “thủ phủ” cây thanh long, thời gian tới, 
huyện Hàm Thuận Nam đẩy mạnh phát triển 
du lịch sinh thái vườn, du lịch cộng đồng kết 
hợp quảng bá các sản phẩm chế biến từ 
thanh long như: nước ép thanh long, rượu 
vang thanh long… 

Để đa dạng hóa các loại hình du lịch, 
huyện chú trọng kết nối các hoạt động du 
lịch tâm linh, nghỉ dưỡng biển và du lịch nhà 
vườn, tạo nên một “tour” du lịch đặc trưng, 
hút du khách đến với huyện Hàm Thuận 
Nam. 

Huyện cũng tăng cường công tác quản lý, 
bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự 
ở các khu du lịch; giữ gìn và tôn tạo cảnh 
quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa. 

Song song đó, tiếp tục đầu tư xây dựng, 
cải tạo kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; hỗ 
trợ đẩy nhanh việc triển khai đầu tư của các 
dự án du lịch đã được chấp thuận, kiên 
quyết thu hồi dự án chậm triển khai./. 

Hồng Hiếu // 
https://www.vietnamplus.vn.- 2020  

(ngày 19 tháng 8) 

https://www.vietnamplus.vn/cho-don-
diem-den-hap-dan-cua-du-lich-phia-nam-

binh-thuan/658290.vnp

https://www.vietnamplus.vn/cho-don-diem-den-hap-dan-cua-du-lich-phia-nam-binh-thuan/658290.vnp
https://www.vietnamplus.vn/cho-don-diem-den-hap-dan-cua-du-lich-phia-nam-binh-thuan/658290.vnp
https://www.vietnamplus.vn/cho-don-diem-den-hap-dan-cua-du-lich-phia-nam-binh-thuan/658290.vnp
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CÔNG NHẬN MŨI NÉ LÀ KHU DU LỊCH QUỐC GIA  

ộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có 
Quyết định số 2354/QĐ-BVHTTDL 
công nhận Khu du lịch Mũi Né, tỉnh 

Bình Thuận là Khu du lịch quốc gia. 

Theo Quyết định này, vị trí, quy mô, ranh 
giới Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình 
Thuận được quy định tại khoản 1 Điều 1 
Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 
18/12/2018 của 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. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Thuận báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh công 
bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch công nhận Khu du lịch 
quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận để quảng 
bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư, thu hút khách 
du lịch. 

Theo Quy hoạch được Chính phủ phê 
duyệt, Khu du lịch quốc gia Mũi Né nằm trên 
dải đất ven biển từ xã Hòa Phú, huyện Tuy 
Phong đến hết ranh giới phường Phú Hài, 
thành phố Phan Thiết; có diện tích khoảng 
14.760 ha, trong đó diện tích vùng lõi tập 
trung phát triển, hình thành các khu chức 
năng du lịch khoảng 1.000 ha. 

Mũi Né là địa điểm hấp dẫn du khách trong và ngoài 
nước đến nghỉ dưỡng. (Ảnh: NS)  

Ranh giới Khu du lịch quốc gia Mũi Né 
được xác định như sau: Phía Bắc giới hạn 

bởi tuyến đường Võ Nguyên Giáp và các 
tuyến đường tỉnh 715, 716 và 716B; phía 
Đông giáp sông Lũy và biển Đông; phía Tây 
dọc theo ranh giới hành chính phường Phú 
Hài, thành phố Phan Thiết; phía Nam giáp 
biển Đông. 

Mục tiêu Khu du lịch quốc gia Mũi Né là 
tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở 
hạ tầng vật chất, kỹ thuật du lịch, đáp ứng 
các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia; thu hút 
các nhà đầu tư chiến lược có tầm cỡ để phát 
triển Khu du lịch Mũi Né trở thành một điểm 
đến hấp dẫn, đóng vai trò quan trọng trong 
hệ thống du lịch của vùng du lịch Duyên hải 
Nam Trung Bộ và cả nước. Phấn đấu đến 
năm 2030, Khu du lịch quốc gia này trở 
thành một trong những điểm đến hàng đầu 
của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Đặc biệt, hình thành bốn phân khu du lịch 
chính của Khu du lịch quốc gia Mũi Né từ 
vùng ven biển Hòa Thắng, Tuy Phong trở 
vào, trong đó chú trọng khoanh vùng bảo vệ 
nghiêm ngặt các danh thắng, định hướng 
khai thác giá trị các cảnh quan với bảo vệ 
môi trường. Liên kết tổ chức hoạt động 
quảng bá chung tam giác du lịch “Bình 
Thuận - Lâm Đồng - TP. Hồ Chí Minh” với 
chuỗi sản phẩm “Biển Phan Thiết - Hoa Lâm 
Đồng - Chợ Sài Gòn”. 

Ngoài ra, mục tiêu du lịch Bình Thuận đến 
năm 2025 tổng thu từ khách du lịch đạt 
khoảng 24.000 tỉ đồng và năm 2030 đạt 
50.000 tỉ đồng với nhu cầu buồng lưu trú đến 
năm 2025 hơn 21.000 buồng và năm 2030 
hơn 41.000 buồng. Tại đây cũng sẽ tạo việc 
làm trực tiếp cho hơn 45.000 người đến năm 
2030. 

HN // http://dangcongsan.vn.- 2020 
(ngày 24 tháng 8) 

http://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-
hoa/cong-nhan-mui-ne-la-khu-du-lich-quoc-

gia-562201.html

 

 

 

B 
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ĐẸP NAO LÒNG TÀ PAO 

ến Tà Pao (xã Đồng Kho, huyện 

Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) những 

ngày này, thời tiết nắng đẹp, không 

gian bình yên cùng với dcon người thân 

thiện, tạo cho một vùng quê đáng sống và 

níu chân khách, khó lòng muốn rời đi. 

Lối vào Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao 

Ngắm Tà Pao chiều về như cô gái đang 

độ xuân thì, đẹp chúng tôi không thể lột tả 

hết cái đẹp của vùng đất này bằng ngôn từ. 

Những gì hiện ra trước mắt khiến chúng 

tôi say đắm và khó nói thành lời. Dọc đường 

về Tà Pao, hai bên là những cánh đồng, cây 

cối xanh tươi, xa xa là dãy núi… như bức 

tranh đầy sống động. 

Phóng tầm mắt ra xa là bức tranh vô cùng ấn tượng, 

đặc sắc. 

Chúng tôi đặt chân đến Trung tâm Thánh 

mẫu Tà Pao vào chiều Chủ nhật, có khá 

nhiều khách hành hương về đây. Dù vậy, 

theo bà Phương, một người bán hàng ven 

đường, lượng khách ít hơn từ khi dịch bệnh 

xảy ra. Tuy vậy, tại Bình Thuận dịch bệnh 

được kiểm soát, do đó lượng khách đến 

cũng tương đối, chủ yếu là đi theo diện gia 

đình, bằng xe cá nhân. Còn xe khách cỡ 30 

- 50 chỗ rất ít. 

Xa xa là những dãy núi trùng điệp vẫy gọi 

Để thử sức, chúng tôi cũng cố gắng trèo 

lên hết 388 bậc tam cấp để lên khu vực 

Tượng Đức Mẹ Tà Pao nổi tiếng. “Thanh 

niên mà còn thở hổn hển như thế thì huống 

gì là mình”, bà Nguyễn Thị Nga, ở Tp. Phan 

Thiết (Bình Thuận) - nói với chúng tôi khi 

dừng chân ở gần giữa đường lên thăm viếng 

Tượng Đức Mẹ Tà Pao. Khu vực Tượng 

Đức Mẹ Tà Pao là một không gian tuyệt đẹp. 

Nếu phóng tầm mắt ra xa, là những cánh 

đồng - nơi người dân đang chuẩn bị cho vụ 

mùa mới, có khói tỏa, tạo nên bức tranh vô 

cùng ấn tượng, đặc sắc. 

 

Thanh Tùng //  
http://baodulich.net.vn.- 2020 

 (ngày 25 tháng 8) 

http://baodulich.net.vn/Dep-nao-long-Ta-

Pao-03-23896.html 

 

Đ 
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BÌNH THUẬN: DOANH NGHIỆP DU LỊCH CÙNG NHAU 
CHIA SẺ KHÓ KHĂN 

iệp hội du lịch tỉnh Bình Thuận vừa 
ban hành công văn về việc hỗ trợ 
doanh nghiệp lữ hành trong đàm 

phán hủy/ hoãn tour giai đoạn dịch COVID-
19 tái phát. 

Đồi cát Mũi Né - điểm đến yêu thích của du khách tại 
Binh Thuận (ảnh minh họa) 

Trước tình hình dịch COVID-19 tái phát 
gây ra những tổn thất hết sức nặng nề cho 
nền kinh tế cả nước, nhất là ngành Du lịch. 
Diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh 
đã dẫn đến tâm lý lo lắng cho sự an toàn về 
sức khỏe và tính mạng, người dân không thể 
đi du lịch trong thời gian này. Vì vậy, việc hủy 

tour và hoãn lại các chuyến đi du lịch trong 
lúc này là quyết định cần được chấp nhận vì 
sức khỏe cộng đồng. 

Công văn chỉ rõ, theo HHDL Tp.HCM hiện 
nay các công ty lữ hành đang chịu áp lực rất 
lớn khi thực hiện việc hoàn tiền 100% cho 
các khách hàng đã đặt tour buộc phải hủy 
hàng loạt tour trước tác động của dịch bệnh 
đang căng thẳng và ngại di chuyển nhưng 
một số nhà cung cấp như lưu trú, nhà hàng, 
vận chuyển... lại không được hoàn trả các 
khoản ứng trước, đặt cọc hoặc các khoản đã 
thanh toán dịch vụ. Trước khó khăn chung 
của các doanh nghiệp, HHDL Bình Thuận 
mong muốn các doanh nghiệp thành viên 
Hiệp hội tùy theo tình hình hợp đồng của các 
đơn vị mà trao đổi trên tinh thần chia sẻ khó 
khăn trong giai đoạn này để duy trì hình ảnh 
đẹp trong lòng du khách và đối tác. 

 

Lê Hằng // http://baodulich.net.vn.- 2020 
(ngày 4 tháng 8) 

http://baodulich.net.vn/Binh-Thuan-
Doanh-nghiep-du-lich-cung-nhau-chia-se-

kho-khan-02-23682.html 

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

DU LỊCH BÌNH THUẬN GỠ KHÓ BẰNG GÓI SẢN PHẨM TRONG NGÀY 

hi dịch COVID-19 bùng phát trở lại 
trong cộng đồng, ngành du lịch Bình 
Thuận một lần nữa phải đối mặt với 

khó khăn sau thời gian ngắn tái khởi động. 
Để "gỡ khó", nhiều đơn vị du lịch tại Bình 
Thuận đã linh động xây dựng các gói sản 
phẩm du lịch mới, nhằm thu hút người dân 
Bình Thuận đi du lịch ngay tại địa phương 
mình.  

Nếu như trước đây, đa số các resort tại 
khu vực Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành 
(thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)… 
chủ yếu phục vụ khách du lịch đến lưu trú, 
nghỉ dưỡng thì nay nhiều đơn vị xây dựng 
các chương trình khuyến mãi cùng gói sản 
phẩm vui chơi, tham quan resort đi về trong 

ngày dành cho người dân địa phương và 
một số vùng lân cận. Các gói "Day use 
package" (sử dụng trong ngày) này bao gồm 
các dịch vụ như: tắm biển, tắm hồ bơi, tham 
quan chụp ảnh, ăn trưa… 

"Người Bình Thuận check in resort Bình 
Thuận" là tên gọi của gói ưu đãi sử dụng 
trong ngày của Sonata resort tại xã Tiến 
Thành, thành phố Phan Thiết. Với giá vé từ 
220.000 - 250.000 đồng/khách, áp dụng từ 
8 - 18h, tại gói kích cầu này, du khách sẽ 
được thưởng thức một bữa trưa, tắm biển, 
hồ bơi, câu cá giải trí… 

Đại diện Sonata resort cho biết, để một 
mùa hè không trôi qua lãng phí vì ảnh hưởng 

H 

K 

http://baodulich.net.vn/Binh-Thuan-Doanh-nghiep-du-lich-cung-nhau-chia-se-kho-khan-02-23682.html
http://baodulich.net.vn/Binh-Thuan-Doanh-nghiep-du-lich-cung-nhau-chia-se-kho-khan-02-23682.html
http://baodulich.net.vn/Binh-Thuan-Doanh-nghiep-du-lich-cung-nhau-chia-se-kho-khan-02-23682.html
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của dịch COVID-19 cũng như giúp người 
dân xả stress sau những ngày bận rộn mà 
vẫn đảm bảo an toàn trước tình hình dịch 
bệnh, resort xây dựng chương trình này để 
du khách nội tỉnh có thể trải nghiệm nghỉ 
dưỡng cùng gia đình hoặc người thân. 
Trung bình mỗi ngày, resort đón khoảng 40 
- 50 lượt khách dùng gói khuyến mãi này, 
tập trung vào các ngày cuối tuần. 

Biển Mũi Né luôn thu hút đông đảo du khách đến nghỉ 
dưỡng và chơi các môn thể thao trên biển. Ảnh: Hồng 
Hiếu/TTXVN 

Không chỉ Sonata resort mà còn có các 
đơn vị khác như: Malibu Resort Mũi Né, 
Victoria Phan Thiet Beach resort & spa, 
Rock Water Bay… cũng xây dựng các 
chương trình phục vụ khách đi về trong 
ngày. Những chương trình này không chỉ 
góp phần giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó 
khăn, đảm bảo thu nhập cho nhân viên mà 
còn là cơ hội để người dân địa phương được 
trải nghiệm, tham quan những resort cao 
cấp, nơi thường nhận được đánh giá cao từ 
khách trong nước và quốc tế. 

Là một người thích đi du lịch, chị Phan Thị 
Thu Hằng, thành phố Phan Thiết cho biết: 
Dịp hè thường là thời điểm cho các chuyến 
đi chơi xa. Tuy nhiên, năm nay sở thích này 
dường như khó thực hiện được bởi diễn 
biến phức tạp của dịch COVID-19. Thế nên, 
chị Hằng quyết định khám phá các khu nghỉ 
dưỡng tại Phan Thiết quê mình.  

Còn chị Dương Hải Yến, du khách thành 
phố Phan Thiết thì cảm nhận: Các resort khá 
yên tĩnh, sạch sẽ, thoải mái. Khách ít, công 

tác phòng chống dịch được triển khai kỹ 
lưỡng nên khá yên tâm khi nghỉ dưỡng. 

Dịch COVID-19 đã và đang thay đổi xu 
hướng du lịch của nhiều người tiêu dùng 
trong nước và thế giới. Hình thức du lịch tại 
chỗ (staycation) với những chuyến thưởng 
ngoạn ngay tại quê nhà hoặc gần nơi mình 
sinh sống đang được rất nhiều bạn trẻ ưa 
chuộng. Trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn 
biến phức tạp như hiện nay, staycation có 
thể coi là một lựa chọn an toàn và tiết kiệm 
với những người đam mê du lịch. 

Tính đến ngày 25/8, tỉnh Bình Thuận đã 
liên tiếp 165 ngày không ghi nhận thêm 
trường hợp mắc COVID-19. Trên địa bàn có 
khoảng 2.280 khách du lịch, trong đó có 
khoảng 1.630 khách nội địa. Mặc dù dịch 
bệnh tại địa phương được kiểm soát nhưng 
để đảm bảo an toàn hơn nữa cho du khách 
và nhân viên, các đơn vị kinh doanh dịch vụ 
du lịch trên địa bàn đều triển khai các biện 
pháp về phòng, chống dịch COVID-19 như: 
Khử khuẩn vệ sinh bằng Cloramin B 1 - 2 
lần/ngày; đo thân nhiệt ngay khi đón khách 
tại quầy lễ tân; khai báo y tế; trang bị và bố 
trí nước sát khuẩn nhanh tại những nơi công 
cộng; nhắc nhở du khách thường xuyên rửa 
tay sát khuẩn… 

Dịch bệnh đã tác động lớn tới ngành du 
lịch Việt Nam. Du lịch Bình Thuận cũng chịu 
ảnh hưởng không nhỏ khi lượng khách sụt 
giảm mạnh. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, trong tháng 7/2020, Bình Thuận đón 
khoảng 116.000 lượt khách, giảm gần 78% 
so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế, 7 tháng 
đầu năm 2020, toàn tỉnh đón gần 1,6 triệu 
lượt khách (giảm khoảng 52%); trong đó, 
khách du lịch quốc tế khoảng 158.600 lượt, 
giảm hơn 63%. Doanh thu từ hoạt động du 
lịch khoảng 5.127 tỷ đồng, giảm 41%. 

 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 2020 
(ngày 26 tháng 8) 

https://baotintuc.vn/du-lich/du-lich-binh-
thuan-go-kho-bang-goi-san-pham-trong-

ngay-20200826132248051.htm

 

 

https://baotintuc.vn/du-lich/du-lich-binh-thuan-go-kho-bang-goi-san-pham-trong-ngay-20200826132248051.htm
https://baotintuc.vn/du-lich/du-lich-binh-thuan-go-kho-bang-goi-san-pham-trong-ngay-20200826132248051.htm
https://baotintuc.vn/du-lich/du-lich-binh-thuan-go-kho-bang-goi-san-pham-trong-ngay-20200826132248051.htm


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 8 năm 2020                           __             -91- 
 

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

DU LỊCH BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI NHIỀU GIẢI PHÁP 
TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 

CĐ phát triển du lịch Bình Thuận vừa 
đề xuất mục tiêu và các giải pháp 
trọng tâm phát triển du lịch 6 tháng 

cuối năm 2020. 

Núi Cao Cát – Phú Quý (ảnh: baobinhthuan.com.vn) 

6 tháng cuối năm, Bình Thuận đặt mục 
tiêu phấn đấu khôi phục dần các chỉ tiêu du 
lịch năm 2020 với các giải pháp, gồm cải 
cách thủ tục hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư; thực hiện các cơ chế, chính 
sách ưu đãi thu hút các nhà đầu tư chiến 
lược, các tập đoàn quản lý du lịch chuyên 
nghiệp đầu tư các dự án du lịch đặc trưng, 
những tổ hợp du lịch, giải trí, thể thao biển 
có quy mô lớn, chất lượng cao; đẩy nhanh 
tiến độ đầu tư đường cao tốc, trục giao 
thông chính nối các khu du lịch; kêu gọi đầu 
tư xây dựng các bến du thuyền, các khu vui 
chơi giải trí, mua sắm, trung tâm hội nghị 
triển lãm, các tuyến đường nối vào khu du 
lịch quốc gia Mũi Né, khu du lịch Phú Quý… 

Bên cạnh đó, Bình Thuận tăng cường 
quản lý đảm bảo môi trường du lịch an toàn, 

văn minh, ứng xử thân thiện; kiểm soát chặt 
chẽ hoạt động đầu tư, kinh doanh, dịch vụ 
du lịch; giải quyết kịp thời các khó khăn, 
vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 
động du lịch; phát triển đa dạng về loại hình, 
sản phẩm du lịch; có chính sách hỗ trợ 
nguồn lực phát triển du lịch cộng đồng; gắn 
phát triển du lịch văn hóa với trải nghiệm đời 
sống cộng đồng góp phần xóa đói giảm 
nghèo cho người dân, đặc biệt là vùng sâu, 
vùng xa và hải đảo; chủ động triển khai xúc 
tiến, quảng bá, kích cầu du lịch tại các hội 
chợ, triển lãm, sự kiện du lịch trong nước 
cũng như trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, mạng xã hội, trên các kênh truyền 
thông để thu hút khách du lịch nội địa; đẩy 
nhanh ứng dụng công nghệ số gia tăng trải 
nghiệm cho khách du lịch; tăng cường ứng 
dụng công nghệ xanh, sạch trong các cơ sở 
kinh doanh dịch vụ và cơ sở lưu trú du lịch. 

Mặt khác, phát triển, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trước mắt 
và lâu dài; đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo, 
phát triển nguồn nhân lực du lịch. Hoàn thiện 
tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về du lịch; 
nâng cao vai trò của chính quyền địa 
phương trong công tác quản lý, phát triển du 
lịch ở địa bàn; tiếp tục tháo gỡ vướng mắc 
khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp đầu tư, thực hiện chính sách 
tốt nhất, nhằm khuyến khích đầu tư vào các 
địa bàn trọng điểm, sản phẩm đặc thù. 

Được biết, 6 tháng đầu năm 2020, Bình 
Thuận ước đón khoảng 1.546.000 lượt 
khách (đạt 21,9% kế hoạch, giảm 47,6% so 
với cùng kỳ 2019); trong đó, khách quốc tế 
khoảng 156.000 lượt (đạt 17,9% kế hoạch, 
giảm 58,8%). Tổng thu từ du lịch ước 
khoảng 4.652 tỷ đồng, đạt 26,1% kế hoạch, 
giảm 37,4%. 

Gia Khôi // 
 http://baodulich.net.vn.- 2020 

 (ngày 3 tháng 8) 

http://baodulich.net.vn/Du-lich-Binh-
Thuan-trien-khai-nhieu-giai-phap-trong-6-

thang-cuoi-nam-2402-23669.html 

B 

http://baodulich.net.vn/Du-lich-Binh-Thuan-trien-khai-nhieu-giai-phap-trong-6-thang-cuoi-nam-2402-23669.html
http://baodulich.net.vn/Du-lich-Binh-Thuan-trien-khai-nhieu-giai-phap-trong-6-thang-cuoi-nam-2402-23669.html
http://baodulich.net.vn/Du-lich-Binh-Thuan-trien-khai-nhieu-giai-phap-trong-6-thang-cuoi-nam-2402-23669.html
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DU LỊCH VIỆT NAM: KHAI THÁC TIỀM NĂNG DU LỊCH PHÍA NAM 
TỈNH BÌNH THUẬN 

ùng với loại hình du lịch tâm linh, du 

lịch nghỉ dưỡng biển, huyện Hàm 

Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đang 

hướng tới đa dạng hóa các loại hình du lịch, 

trong đó chú ý phát triển du lịch sinh thái 

vườn, du lịch cộng đồng. Với mục tiêu không 

xa, cùng với Hàm Tiến- Mũi Né, tuyến du lịch 

Thuận Quý- Kê Gà (huyện Hàm Thuận Nam) 

sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch 

Bình Thuận, trở thành động lực phát triển du 

lịch phía Nam của tỉnh. 

Nằm tiếp nối với thành phố Phan Thiết, 

huyện Hàm Thuận Nam là địa phương sở 

hữu nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển đa 

dạng các loại hình dịch vụ du lịch như: bờ 

biển dài hơn 23km với những bãi cát trắng 

đẹp hoang sơ, những bãi đá ven biển nhiều 

hình thù độc đáo, ngọn hải đăng Kê Gà lâu 

đời, Khu du lịch núi Tà Cú với chùa Linh Sơn 

Trường Thọ và tượng Phật nằm dài 49m… 

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng của Dự án 

xây dựng cảng nước sâu Kê Gà, đến nay 

nhiều dự án du lịch đã hoạt động trở lại. Các 

khu du lịch, resort, trung tâm thương mại… 

đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng với 

quy mô lớn, sôi động hơn. 

Theo Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận 

Nam, những năm gần đây, hoạt động du lịch 

trên địa bàn có bước phát triển mới, loại hình 

du lịch ngày càng đa dạng hơn, thu hút nhiều 

dự án đầu tư mới. Năm 2019, huyện thu hút 

thêm 4 dự án mới, trong đó có các dự án có 

quy mô lớn như Quần thể du lịch nghỉ 

dưỡng, dân cư cao cấp và thể thao biển của 

Tập đoàn Tân Á - Cường Thịnh Thi với tổng 

vốn đầu tư 4.980 tỷ đồng, tổng diện tích 227 

ha; dự án Thanh long Bay tại xã Tân Thành 

với diện tích trên 90 ha… Đến nay, toàn 

huyện có 71 dự án du lịch được tỉnh chấp 

thuận đầu tư còn hiệu lực 

Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng phục vụ du 

lịch được quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng 

cấp. Điển hình như tuyến đường ĐT 719, ĐT 

712, đường Hàm Minh - Thuận Quý và hệ 

thống điện chiếu sáng công lộ Thuận Quý – 

Kê Gà đã được sửa chữa. Việc đảm bảo an 

ninh, an toàn cho du khách, vệ sinh môi 

trường, an toàn thực phẩm được quan tâm. 

Năm 2019, huyện Hàm Thuận Nam đón hơn 

470.000 lượt khách với tổng doanh thu đạt 

khoảng 200 tỷ đồng. 

Bà Mai Thị Ngọc Ảnh, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam cho 

biết: trong 5 năm trở lại đây, nhờ đẩy mạnh 

đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt là công tác 

tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư cùng 

với việc đảm bảo an ninh trật tự và môi 

trường biển, du lịch huyện Hàm Thuận Nam 

đã có nhiều khởi sắc, nhiều hoạt động du 

lịch diễn ra sôi nổi, lượng khách cũng tăng 

so với trước đây. Cùng với du lịch, các loại 

hình dịch vụ, hoạt động kinh tế khác cũng 

phát triển. 

Trong “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu 

du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2025, tầm 

nhìn 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt, các khu, điểm du lịch huyện Hàm 

Thuận Nam được xác định sẽ là các điểm du 

lịch vệ tinh. Việc tỉnh Bình Thuận đẩy nhanh 

tiến độ một số dự án phía Nam như tuyến 

đường ĐT 719, ĐT 719B, các tuyến đường 

kết nối từ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết… 

sẽ tạo đòn bẩy để du lịch huyện Hàm Thuận 

Nam thay đổi diện mạo mới. 

Là địa phương có thế mạnh nông nghiệp, 

là “thủ phủ” cây thanh long, thời gian tới, 

huyện Hàm Thuận Nam đẩy mạnh phát triển 

C 
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du lịch sinh thái vườn, du lịch cộng đồng kết 

hợp quảng bá các sản phẩm chế biến từ 

thanh long như: nước ép thanh long, rượu 

vang thanh long… Để đa dạng hóa các loại 

hình du lịch, huyện chú trọng kết nối các 

hoạt động du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng biển 

và du lịch nhà vườn, tạo nên một “tour” du 

lịch đặc trưng, hút du khách đến với huyện 

Hàm Thuận Nam. 

Huyện cũng tăng cường công tác quản lý, 

bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự 

ở các khu du lịch; giữ gìn và tôn tạo cảnh 

quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa. 

Song song đó, tiếp tục đầu tư xây dựng, cải 

tạo kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; hỗ trợ 

đẩy nhanh việc triển khai đầu tư của các dự 

án du lịch đã được chấp thuận, kiên quyết 

thu hồi dự án chậm triển khai. 

 
Hồng Hiếu //  

https://dantocmiennui.vn.- 2020 
 (ngày 19 tháng 8) 

https://dantocmiennui.vn/du-lich-viet-

nam-khai-thac-tiem-nang-du-lich-phia-

nam-tinh-binh-thuan/291282.html 

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

KHÁM PHÁ NGỌN HẢI ĐĂNG CỔ NHẤT VIỆT NAM 

ách Phan Thiết khoảng 20 km về phía 
Nam, hải đăng Kê Gà mang vẻ đẹp 
hoang sơ, yên bình với biển xanh, 

nắng vàng khiến các “phượt thủ” không thể 
ngồi yên. 

Gà thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 
Bình Thuận. Nếu bạn là một người đam mê 
du lịch bụi, hành trình bằng xe máy bạn sẽ 
cảm thấy cực “phiêu” với cung đường đầy 
nắng gió, một bên là biển một bên là núi, bên 
là rừng điều và thanh long. Từ TP.HCM, có 
2 cách để đến Mũi Kê Gà: đi QL1A rồi rẽ vào 
đường tỉnh 712 (trạm thu phí Sông Phan); 
đến TP.Bà Rịa, theo Quốc lộ 55, rẽ vào 
đường tỉnh 719. 

 

Trên đường, bạn có thể ghé vài chỗ tham 
quan khá thú vị như dinh Thầy Thím, suối 

nước nóng Bình Châu, Khu du lịch núi Tà 
Cú… Bên cạnh đó, bạn sẽ được thỏa mãn 
mắt nhìn với khung cảnh đặc trưng của Bình 
Thuận. Này là những dải đồi cát nối tiếp 
nhau, kia là vườn thanh long dài tít trong 
nắng gắt. 

 

Đến mũi Kê Gà, các bạn có thể cảm nhận 
vẻ bao la, hùng vĩ của thiên nhiên. Cảnh vật 
trước mắt không ngừng biến đổi: từ rừng 
cây um tùm chuyển thành những bụi thanh 
long sum suê, xanh mướt, thẳng hàng thẳng 
lối bên sườn đồi đến dãy núi phủ đầy cát 
trắng. Biển Kê Gà yên bình với từng cơn gió 
trong lành và hương vị mằn mặn từ biển cả. 

C 
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Màu xanh dứa dại, màu xanh của biển cả 
hòa với màu xanh của mây trời. Điểm xuyết 
trong những sắc xanh còn có các áng mây 
trắng lãng đãng trôi, bờ cát trắng mịn và bãi 
đá hoa cương lấp lánh sắc màu. 

 

Từng con thuyền của ngư dân như tô 
điểm thêm cho cảnh sắc nơi đây thêm quyến 
rũ. 

 

Điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Mũi Kê 
Gà là ngọn hải đăng Kê Gà. Ngọn hải đăng 
này do người Pháp xây dựng năm 1897, 

khánh thành năm 1899 – được xem là ngọn 
hải đăng cổ nhất Việt Nam. 

 

Ngọn hải đăng nằm trên đảo Kê Gà, cách 

đất liền không xa, các bạn có thể thuê 

thuyền để ra đây. Ngọn hải đăng có dáng 

đứng mạnh mẽ, cao vút vươn mình trong 

nền trời xanh ngắt, hòa cùng sắc vàng của 

tầng lớp đá hoa cương mang đến vẻ đẹp kỳ 

vĩ, hoang sơ.  

 

Theo sử cũ, mũi Kê Gà được coi là vị trí 

cực kỳ hiểm yếu của vùng biển từ Phan 

Rang đi Vũng Tàu. Có giả thiết cho rằng, sở 

dĩ hải đăng này có tên gọi Khe Gà hay Kê 

Gà là vì mũi đất nơi đây có khe giống đầu 

mỏ của con gà. 
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Mũi Kê Gà hầu như không nằm trong các 
tour du lịch, nơi đây chủ yếu nằm trong “tầm 
ngắm” của dân mê du lịch bụi. Không ồn ào, 
náo nhiệt, nhưng chính vẻ đẹp bình dị, 
hoang sơ là điểm thu hút của biển trời nơi 
đây. 

 

Nơi ấy, chỉ có “biển một bên và em một 
bên”, đẹp diệu kỳ… Hơn nữa, để chuyến đi 
thêm ý nghĩa, hãy có một hành trình thật 
xanh bạn nhé, đừng để lại gì ngoài những 
dấu chân và thật nhiều bức ảnh. 

 
Tiểu Phong // 

 https://thoidai.com.vn.- 2020 
 (ngày 24 tháng 8) 

https://thoidai.com.vn/kham-pha-ngon-
hai-dang-co-nhat-viet-nam-116315.html

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

MŨI NÉ THÀNH KHU DU LỊCH QUỐC GIA, BÌNH THUẬN 
HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU DOANH THU 24.000 TỶ  

ũi Né vừa được công nhận là khu du 

lịch quốc gia. Tỉnh Bình Thuận đặt 

mục tiêu tới năm 2025, tổng thu từ 

khách du lịch đạt khoảng 24.000 tỷ đồng  

Khu du lịch quốc gia Mũi Né hướng đến mục tiêu 

24.000 tỷ đồng 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch (VH-TT-DL) Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký 

Quyết định 2354/QĐ-BVHTTDL công nhận 

Mũi Né của tỉnh Bình Thuận là khu du lịch 

quốc gia. 

Theo quyết định này, vị trí, quy mô, ranh 

giới khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình 

Thuận được quy định tại khoản 1 Điều 1 

Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 

18/12/2018 của 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. 

Theo quy hoạch được Chính phủ phê 

duyệt, khu du lịch quốc gia Mũi Né được tính 

từ phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết 

đến tận vùng biển xã Hòa Phú, nay thuộc thị 

trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (bao 

M 
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gồm cả khu du lịch Bàu Trắng, huyện Bắc 

Bình). 

Tổng diện tích khu du lịch quốc gia Mũi 

Né khoảng 14.700 ha, trong đó diện tích 

vùng lõi tập trung phát triển, hình thành các 

khu chức năng du lịch khoảng 1.000 ha. 

Ranh giới khu du lịch quốc gia Mũi Né 

được xác định phía bắc giới hạn bởi tuyến 

đường Võ Nguyên Giáp và các tuyến đường 

tỉnh lộ 715, 716 và 716B; phía đông giáp 

sông Lũy và Biển Đông; phía tây dọc theo 

ranh giới hành chính phường Phú Hài; phía 

nam giáp Biển Đông. 

Khu du lịch quốc gia Mũi Né sẽ phát triển 

theo hướng tăng trưởng xanh, bảo vệ môi 

trường sinh thái, cảnh quan, đặc biệt là 

thắng cảnh Bàu Trắng, Bàu Sen và các đồi 

cát ven biển; 

Phát triển hài hòa giữa du lịch với khai 

thác khoáng sản, nông lâm, ngư nghiệp và 

năng lượng; xã hội hóa các hoạt động du 

lịch, tạo công ăn việc làm cho người dân địa 

phương. 

Mục tiêu khu du lịch quốc gia Mũi Né là 

tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở 

hạ tầng vật chất, kỹ thuật du lịch, đáp ứng 

các tiêu chí của khu du lịch quốc gia; thu hút 

các nhà đầu tư chiến lược có tầm cỡ để phát 

triển khu du lịch Mũi Né trở thành một điểm 

đến hấp dẫn, đóng vai trò quan trọng trong 

hệ thống du lịch của vùng du lịch Duyên hải 

Nam Trung Bộ và cả nước; 

Phấn đấu đến năm 2030, khu du lịch quốc 

gia Mũi Né trở thành một trong những điểm 

đến hàng đầu của khu vực châu Á Thái Bình 

Dương. 

Du lịch Bình Thuận dự kiến đến năm 2025 

đón khoảng 9 triệu lượt khách, trong đó 

khách quốc tế khoảng 1,5 triệu lượt; phấn 

đấu đến năm 2030 đón khoảng 14 triệu lượt 

khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 2,5 

triệu lượt; 

Tổng thu từ khách du lịch dự kiến đến 

năm 2025 đạt khoảng 24.000 tỷ đồng, phấn 

đấu đến năm 2030 đạt khoảng 50.000 tỷ 

đồng; tạo việc làm cho khoảng 24.000 người 

(năm 2025) và trên 45.000 người (năm 

2030). 

 

Trần Lê //  
https://vietnamfinance.vn.- 2020 

 (ngày 25 tháng 8) 

https://vietnamfinance.vn/mui-ne-thanh-
khu-du-lich-quoc-gia-binh-thuan-huong-

den-muc-tieu-doanh-thu-24000-ty-
20180504224242850.htm

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

BÌNH THUẬN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DI TÍCH 
KHU CĂN CỨ TỈNH ỦY 

BND tỉnh Bình Thuận vừa có Công 
văn số 3009/UBND-ĐTQH gửi các cơ 
quan, đơn vị trong tỉnh và UBND 

huyện Hàm Thuận Bắc yêu cầu đẩy nhanh 
tiến độ triển khai thực hiện Dự án Khu di tích 
căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng 
chiến chống Mỹ. 

Đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Thuận khảo sát lại khu vực 
suối Chín Khúc tại căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong 
kháng chiến chống Mỹ (ảnh: baobinhthuan.com.vn) 

U 
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UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu BQL dự 
án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và 
công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư) phối hợp với 
các Sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh 
quyết định các vấn đề liên quan để thực hiện 
dự án Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận 
trong kháng chiến chống Mỹ, khẩn trương 
điều chỉnh, bổ sung sung hạng mục nâng 
cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ xã 
Đông Giang vào khu di tích vào dự án sau 
khi được HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư; Khảo sát, sưu tầm hiện 
vật, xây dựng mô hình sa bàn theo chỉ đạo 
của UBND tỉnh. 

UBND huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục 
phối hợp với các Sở, ban, ngành và chủ đầu 
tư khởi công xây dựng công trình trong 
tháng 10/2020. 

 

Gia Khôi // http://baodulich.net.vn.- 2020 
(ngày 13 tháng 8) 

http://baodulich.net.vn/Binh-Thuan-day-
nhanh-tien-do-xay-dung-di-tich-Khu-can-cu-

Tinh-uy-13-23778.html 

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

KIỆT TÁC TƯỢNG PHẬT NẰM TRÊN NÚI TÀ CÚ  

úi Tà Cú ở Hàm Thuận Nam, Bình 
Thuận chỉ cao xấp xỉ 650m nhưng từ 
lâu đã nổi tiếng nhờ ngôi chùa được 

tạo lập từ hơn 150 năm trước và đặc biệt là 
nơi có tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn 
dài 49 m đã được công nhận là Guinness 
Việt Nam.  

Tương truyền, chùa Tà Cú được sư tổ 

Hữu Đức khai lập khoảng năm 1870. Năm 

Tự Đức thứ 33 (1880), Hoàng Thái hậu Từ 

Dũ mắc bệnh nặng, ngự y trong triều đều bó 

tay. Quan chủ tỉnh Bình Thuận làm biểu sớ 

gởi về triều đình, tâu vua về việc sư Hữu 

Đức rất giỏi thuốc Nam và thường dùng cây 

cỏ trên núi để chữa bệnh cho mọi người 

trong vùng, rất hiệu nghiệm.  

Vua Tự Đức nghe theo, liền cho sứ đến 

thỉnh. Sư Hữu Đức từ chối không về, vì đã 

có lời hứa không xuống núi. Vị sư chỉ trao 

cho viên sứ một bài chú Chuẩn Đề, thảo 

dược hái trên núi và chỉ dẫn cách dùng. Sứ 

thần trở về và làm y theo lời dặn, quả thật 

Hoàng Thái hậu khỏe mạnh như cũ. Rất 

phục và để tỏ lòng tri ân, nhà vua sắc phong 

danh hiệu của chùa là Linh Sơn Trường Thọ 

và tôn xưng sư Hữu Đức là Đại Lão hòa 

thượng. 

Về sau, có mẹ vợ của công sứ Bình 

Thuận tên Garne đi chùa lễ Phật và có xin 

một bài chú Chuẩn Đề và một số thang thuốc 

do sư Hữu Đức bốc để hộ thân. Gặp lúc con 

gái bà là vợ công sứ lâm bệnh nặng, bà đem 

thần chú ra trì tụng và sắc thuốc cho uống 

thì con bà bỗng được bình phục. Viên Công 

sứ thấy vậy liền lên chùa tạ ơn và xin họa 

chân dung của sư Hữu Đức để làm kỷ niệm. 

Ngày nay bức chân dung ấy vẫn còn. 

Hòa thượng Thích Vĩnh Thọ (bên phải) và điêu khắc 

sư Trương Đình Ý cầu nguyện bên tượng Phật vào 

năm 1966 khi sắp hoàn thành. 

Đến đời Vua Đồng Khánh thứ nhất, nhằm 

năm Đinh Hợi, sư Hữu Đức viên tịch ở tuổi 

76, sau khi đã ủy phó Phật sự lại cho các đệ 

tử. Năm 1960, hòa thượng trụ trì Thích Vĩnh 

Thọ phác thảo pho tượng Thích Ca nhập 

Niết Bàn lộ thiên khổng lồ phía sau lưng 

chùa. 

N 
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Năm 1962 công trình tượng Phật Thích 

Ca nhập Niết Bàn được khởi công do điêu 

khắc sư Trương Đình Ý chủ trì. 5 năm sau, 

pho tượng Phật khổng lồ dài 49m, cao 11m 

mới hoàn thành và phía sau cổ tượng có 

cánh cửa mà một người lớn có thể lách mình 

chui lọt vào trong. 

Chính từ cánh cửa này nên dấy lên hàng 

loạt chuyện đồn thổi, bởi công trình trên núi 

cao phải tốn hàng trăm ngàn lượng vàng, 

trong khi Linh Sơn Trường Thọ lại là một 

ngôi chùa nghèo. 

Bà Khương Thị Hội, pháp danh Bổn Hiệp 

năm nay gần 80 tuổi, cho biết gần nửa thế 

kỷ trước, bà đã từng tham gia vác đá xây 

dựng công trình tượng Phật trên núi Tà Cú. 

Bà Hội khẳng định gần bốn năm tham gia 

làm công quả với hàng ngàn người khác, bà 

không hề thấy có ai chết vì tai nạn khi xây 

dựng công trình.  

Người chủ trì xây dựng bức tượng Phật 

là điêu khắc sư Trương Đình Ý. Ông Ý đã 

rời bỏ giảng đường Trường Cao đẳng Mỹ 

thuật Gia Định mà mình đang là giảng viên 

để tòan tâm toàn ý lên núi. 

Ông Trương Đình Ý là một trong 10 sinh 

viên Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp khoa điêu 

khắc Trường Mỹ thuật Đông Dương năm 

1935. Bàn tay tài hoa của ông được làng 

điêu khắc trong và ngoài nước đánh giá rất 

cao, đặc biệt là chuyên về Phật Tượng. Ông 

từng là Giáo sư hội họa các trường Võ Tánh, 

Quy Nhơn (1940), Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn 

(1950); giảng viên Trường Cao đẳng Mỹ 

thuật Huế (1958); giảng viên Trường Cao 

đẳng Mỹ thuật Gia Định (1956-1957; 1961-

1962).  

Đầu năm 1962, Hiệu trưởng Trường Mỹ 

thuật Gia Định bất ngờ nhận được lá đơn xin 

nghỉ dài hạn của giảng viên Trương Đình Ý 

để lên núi Tà Cú theo lời mời của vị sư trụ 

trì. Trước đó chùa Linh Sơn Trường Thọ đã 

cử nhiều đoàn đi từ Quảng Trị đến tận mũi 

Cà Mau để kêu gọi Phật tử đóng góp thực 

hiện công trình. Sư trụ trì Thích Vĩnh Thọ 

cũng đích thân đi đến nhiều nơi giải thích về 

lợi ích khi làm được pho tượng Phật khổng 

lồ này. 

Nhiều người càng ngạc nhiên khi thấy vị 

giảng viên điêu khắc tài hoa xuống tóc, mặc 

áo lam bỏ đô thị lên núi và sống nhiều năm 

để thực hiện công trình. Trong khi đó, vợ ông 

bà Công Tôn Nữ Liên Chi phải một mình 

nuôi các con ăn học còn ông làm việc hoàn 

toàn không công. 

Quả thật, pho tượng khổng lồ đúng là di 

sản độc đáo của Phật giáo Việt Nam. Nét 

đẹp của khuôn mặt tượng Phật núi Tà Cú đã 

được một trang web cho rằng sánh ngang 

hoặc hơn với các kiểu Phật tượng ở Ấn Độ, 

Đông và Tây Bắc Trung Quốc ở vùng Tôn 

Hòan (Dun Huang), Nhật Bản (Kamakura), 

Triều Tiên (Sokkuram) Campuchia (Angkor) 

Indonesia (Borobudur-Java) với nhiều sắc 

thái, đặc thù của từng vùng quốc gia. 

Cầu nguyện  ngày xây tượng. 

Trong một tài liệu chuyên môn, điêu khắc 

gia Trương Đình Vĩnh Lân (Hoa Kỳ) đã viết 

về lời dạy của cha mình: “Tâm của người 

điêu khắc với tượng là một”. Theo ông Lân, 

cha ông từng dạy với điêu khắc Phật tượng 

làm sao phải rõ 32 tướng hảo và 80 tùy hình 

phụ để thể hiện nét tướng với cấu trúc chính 

xác nhân hình học mà điêu khắc phải có. Có 

lẽ chính vì tạo tượng với thân tâm thanh tịnh 

cộng với khả năng điêu luyện về Phật tượng 

nên hơn 50 công trình của ông như ở chùa 

Ấn Quan, Xá Lợi, Phật Cô Đơn hay tượng 

Phật ở chùa Đại Giác ở Vũng Tàu, chùa 

Hồng Ân ở Huế… đều hao hao nhau và đạt 

đến nét “điêu khắc thuần tịnh” (diệu lực của 
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không tánh) mà một điêu khắc gia từng nhận 

xét. 

Ông Trương Đình Vĩnh Quí (một người 

con trai của ông Ý) cho biết, sở dĩ cha ông 

khi làm pho tượng còn để lại cánh cửa là do 

công trình vẫn còn dang dở. Sau này vào 

khoảng năm 1998, Ban Quản lý núi Tà Cú 

đã cho lấp lại cánh cửa nói trên.  

Để làm được công trình đồ sộ này, hàng 

ngàn người đã phải vác từng viên đá, gánh 

từng bao xi măng từ chân núi lên. Thế 

nhưng không hề vận chuyển dù chỉ một hạt 

cát. Tương truyền, để có cát xây dựng, 

trước ngày thi công, Hòa Thượng Thích 

Vĩnh Thọ, trụ trì chùa cho trữ nước dùng vào 

cái mái chứa rồi bít kín các mạch nước chảy 

hàng ngày. Hoà Thượng thắp nhang chú 

nguyện, sáng ra từ các mạch nổi đã trào ra 

những đụn cát nhuyễn dùng được cho công 

trình mà không cần mang từ chân núi lên... 

Điều này cũng đã được lý giải đây là cách 

lấy cát của người xưa ở những vùng rừng 

núi. Theo đó với độ dốc cao, nước chảy 

mạnh chỉ cần hướng lực nước âm xuống 

những vùng đất sẽ đãi được cát.  

Ngoài ra theo ông Trương Đình Vĩnh Quí 

thì hàng ngàn nhân công còn tỉ mẩn kiên trì 

rửa đất để lấy cát. Để hoàn thành tượng 

Phật trong gần 5 năm đã có hàng chục, hàng 

trăm ngàn người đã tự nguyện góp công 

sức, tiền tài, vật lực. Trong số đó có thể kể 

đến các ông Thích Bôn Hải, Thích Bổn Long. 

Hay như ông Ba Đá, mù một mắt chẻ từng 

viên đá nhiều năm liền; ông Tư Câm bị câm 

điếc bẩm sinh nhưng theo suốt công trình. 

Đặc biệt là người thợ hồ Lê Quang Ký rời bỏ 

gia đình ở Huế để theo chân điêu khắc gia 

Trương Đình Ý thực hiện từ đầu đến cuối 

công trình… 

“Quan trọng nhất là Hòa Thượng Thich 

Vĩnh Thọ, là thầy bổn sư của ba tôi, qui y 

năm 1937, với pháp danh Quảng Lưu, người 

hướng dẫn tinh thần đã khởi xướng tạo lập 

Cái Cảnh Tịnh Độ (1958) và Niết Bàn (1962). 

Không có ý nguyện to lớn của Ngài Vĩnh 

Thọ, cha tôi không làm được pho tượng này” 

- Ông Trường Đình Vĩnh Qúi cho biết: Theo 

ông Quí, cha ông là một Phật tử thuần thành, 

một tín sỹ điêu khắc và chỉ thích làm tượng 

Phật. Ngoài những công việc kiếm sống 

hằng ngày cho gia đình, chỗ nào có chùa 

chiền cần có tượng Phật để thờ là cha của 

ông sẵn sàng thực hiện trong những giờ 

rảnh rỗi (khoảng 50 chùa). Vì vậy khi gặp lại 

thầy bổn sư của mình vào năm 1958, và 

theo ý muốn của thầy tạo cảnh Tịnh Độ nhân 

gian nên cha ông đã làm 3 pho tượng A Di 

Đà, Quan Âm và Đại Thế Chí. 

“Cái khó khăn nhất của cha tôi là làm sao 

diễn tả được khuôn mặt giải thoát không còn 

buồn, vui, giận, hờn, thương, ghét, tham 

miốn nữa. Trong suốt thời gian thực hiện 

công trình, cha tôi niệm phật, công phu hằng 

ngày cầu mong làm cho được để những ai 

có dịp đến đây, khi nhìn thây khuôn mặt từ 

bi hỷ xả của pho tượng này sẽ phât tâm tu 

hành hoặc làm điều tốt cho đời. Khi cái nền 

tảng của pho tượng đã được hình thành, cha 

tôi bắt đầu làm khuôn cái thủ Phật năm 

1965, cha tôi khiêm tốn nói “cái diện Phật 

hoàn hảo rồi, đây là nhờ long thần hộ pháp 

làm cho, chớ cha không tài sức nào làm 

được cái thủ Phật khổng lồ này được” - Ông 

Quí kể lại.  

Ngày 7-1-1993, cụm chùa và tượng Phật 

trên núi Tà Cú được Nhà nước công nhận là 

Di tích Văn hóa - Lịch sử Quốc gia. Hai năm 

sau, tác giả pho tượng khổng lồ này qua đời. 

Sau đó mấy năm, các con của điêu khắc sư 

Trương Đình Ý từ Thụy Sỹ, Mỹ về thăm núi 

Tà Cú để chiêm ngưỡng tác phẩm của cha 

mình. 

Phương Nam // 
http://vnca.cand.com.vn.- 2020 

 (ngày 31 tháng 8) 

http://vnca.cand.com.vn/tu-lieu-van-

hoa/kiet-tac-tuong-phat-nam-tren-nui-ta-cu-

609684/

 

http://vnca.cand.com.vn/tu-lieu-van-hoa/kiet-tac-tuong-phat-nam-tren-nui-ta-cu-609684/
http://vnca.cand.com.vn/tu-lieu-van-hoa/kiet-tac-tuong-phat-nam-tren-nui-ta-cu-609684/
http://vnca.cand.com.vn/tu-lieu-van-hoa/kiet-tac-tuong-phat-nam-tren-nui-ta-cu-609684/
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VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 

 
1. Bình Thuận: 193 người đã đủ thời gian cách ly / Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 

(ngày 3 tháng 8) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-193-nguoi-da-du-thoi-gian-cach-ly-928712.html 

2. Bé gái bị "yêu râu xanh" hiếp dâm trong công viên / Diệu Nhi // 

https://www.phapluatplus.vn.- 2020 (ngày 10 tháng 8)  

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/be-gai-bi-yeu-rau-xanh-hiep-dam-trong-

cong-vien-d131792.html 

3. Bí thư Phan Thiết sẽ xem xét việc trả tăng giờ và tiền buổi 2 cho giáo viên / Phan 

Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 2020 (ngày 30 tháng 8 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bi-thu-phan-thiet-se-xem-xet-viec-tra-tang-gio-

va-tien-buoi-2-cho-giao-vien-post211903.gd 

4. Bình Thuận tháo dỡ công trình trái phép trên đèo Đại Ninh / duythanh // 

https://vnews.gov.vn.- 2020 (ngày 27 tháng 8) 

https://vnews.gov.vn/nvideo/binh-thuan-thao-do-cong-trinh-trai-phep-tren-deo-dai-

ninh-189575.htm 

5. Bộ giao địa phương, trường chờ chỉ đạo, giáo viên thiệt thòi không biết kêu ai / Phan 

Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 2020 (ngày 10 tháng 8) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-giao-dia-phuong-truong-cho-chi-dao-giao-

vien-thiet-thoi-khong-biet-keu-ai-post211510.gd 

6. Chồng sát hại vợ sau khi đi làm xa về thăm Nhà / T.Quang // 

https://phapluatxahoi.vn.- 2020 (ngày 18 tháng 8) 

https://phapluatxahoi.vn/chong-sat-hai-vo-sau-khi-di-lam-xa-ve-tham-nha-

206310.html 

7. Chưa ký hợp đồng đổi đất xây cầu Văn Thánh theo hình thức BT / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2020 (ngày 13 tháng 8 

https://plo.vn/do-thi/chua-ky-hop-dong-doi-dat-xay-cau-van-thanh-theo-hinh-thuc-bt-

931418.html 

8. VKS: Cựu phó chủ tịch Phan Thiết quanh co, chối tội / Phương Nam // https://plo.vn.- 

2020 (ngày 15 tháng 8) 

https://plo.vn/phap-luat/vks-cuu-pho-chu-tich-phan-thiet-quanh-co-choi-toi-

931901.html 

9. Cứu sống 5 người trong căn nhà bị tưới xăng phóng hỏa / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2020 (ngày 31 tháng 8) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cuu-song-5-nguoi-trong-can-nha-bi-tuoi-xang-phong-

hoa-935460.html 

10. Dân khổ vì vấn đề môi trường ở Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân / Đoàn Sĩ // 

https://vov.vn.- 2020 (ngày 1 tháng 8 

https://vov.vn/xa-hoi/dan-kho-vi-van-de-moi-truong-o-trung-tam-dien-luc-vinh-tan-

1077062.vov 

11. Doanh nghiệp 'ma' bảo lãnh 'lụi' người nước ngoài nhập cảnh / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2020 (ngày 5 tháng 8) 

https://plo.vn/thoi-su/doanh-nghiep-ma-bao-lanh-lui-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-

929259.html 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-193-nguoi-da-du-thoi-gian-cach-ly-928712.html
https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/be-gai-bi-yeu-rau-xanh-hiep-dam-trong-cong-vien-d131792.html
https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/be-gai-bi-yeu-rau-xanh-hiep-dam-trong-cong-vien-d131792.html
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bi-thu-phan-thiet-se-xem-xet-viec-tra-tang-gio-va-tien-buoi-2-cho-giao-vien-post211903.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bi-thu-phan-thiet-se-xem-xet-viec-tra-tang-gio-va-tien-buoi-2-cho-giao-vien-post211903.gd
https://vnews.gov.vn/nvideo/binh-thuan-thao-do-cong-trinh-trai-phep-tren-deo-dai-ninh-189575.htm
https://vnews.gov.vn/nvideo/binh-thuan-thao-do-cong-trinh-trai-phep-tren-deo-dai-ninh-189575.htm
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-giao-dia-phuong-truong-cho-chi-dao-giao-vien-thiet-thoi-khong-biet-keu-ai-post211510.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-giao-dia-phuong-truong-cho-chi-dao-giao-vien-thiet-thoi-khong-biet-keu-ai-post211510.gd
https://phapluatxahoi.vn/chong-sat-hai-vo-sau-khi-di-lam-xa-ve-tham-nha-206310.html
https://phapluatxahoi.vn/chong-sat-hai-vo-sau-khi-di-lam-xa-ve-tham-nha-206310.html
https://plo.vn/do-thi/chua-ky-hop-dong-doi-dat-xay-cau-van-thanh-theo-hinh-thuc-bt-931418.html
https://plo.vn/do-thi/chua-ky-hop-dong-doi-dat-xay-cau-van-thanh-theo-hinh-thuc-bt-931418.html
https://plo.vn/phap-luat/vks-cuu-pho-chu-tich-phan-thiet-quanh-co-choi-toi-931901.html
https://plo.vn/phap-luat/vks-cuu-pho-chu-tich-phan-thiet-quanh-co-choi-toi-931901.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cuu-song-5-nguoi-trong-can-nha-bi-tuoi-xang-phong-hoa-935460.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cuu-song-5-nguoi-trong-can-nha-bi-tuoi-xang-phong-hoa-935460.html
https://vov.vn/xa-hoi/dan-kho-vi-van-de-moi-truong-o-trung-tam-dien-luc-vinh-tan-1077062.vov
https://vov.vn/xa-hoi/dan-kho-vi-van-de-moi-truong-o-trung-tam-dien-luc-vinh-tan-1077062.vov
https://plo.vn/thoi-su/doanh-nghiep-ma-bao-lanh-lui-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-929259.html
https://plo.vn/thoi-su/doanh-nghiep-ma-bao-lanh-lui-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-929259.html
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12. Đồn Biên phòng Tân Thành bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp tại các khu du lịch / 

Trung Thành // https://www.bienphong.com.vn.- 2020 (ngày 28 tháng 8) 

https://www.bienphong.com.vn/don-bien-phong-tan-thanh-bat-giu-doi-tuong-

chuyen-trom-cap-tai-cac-khu-du-lich-post432618.html 

13. Giáo viên Phan Thiết nên nhờ Liên đoàn Lao động thành phố bảo vệ quyền lợi / Phan 

Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 2020 (ngày 23 tháng 8) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-phan-thiet-nen-nho-lien-doan-lao-

dong-thanh-pho-bao-ve-quyen-loi-post211858.gd 

14. Hơn 1.500 tấm chống loá trên QL1A đoạn qua Bình Thuận bị… “bốc hơi” / 

https://vov.vn.- 2020 (ngày 25 tháng 8) 

https://vov.vn/xa-hoi/hon-1500-tam-chong-loa-tren-ql1a-doan-qua-binh-thuan-bi-

boc-hoi-1087629.vov 

15. Hủy 15 sổ hồng cấp trái quy định vụ đấu giá đất ở Phan Thiết / Phương Nam // 

https://plo.vn/thoi-su.- 2020 (ngày 31 tháng 8) 

https://plo.vn/thoi-su/huy-15-so-hong-cap-trai-quy-dinh-vu-dau-gia-dat-o-phan-thiet-

935544.html 

16. Khởi tố vụ tai nạn giao thông làm 8 người chết ở Bình Thuận / Đoàn Sỹ // 

https://vov.vn.- 2020 (ngày 18 tháng 8) 

https://vov.vn/tin-nong/khoi-to-vu-tai-nan-giao-thong-lam-8-nguoi-chet-o-binh-thuan-

1084375.vov 

17. Không cho thủy thủ đoàn 23 người tàu MV Rinia lên bờ / Phương Nam // 

https://plo.vn/xa-hoi.- 2020 (ngày 31 tháng 8) 

https://plo.vn/xa-hoi/khong-cho-thuy-thu-doan-23-nguoi-tau-mv-rinia-len-bo-

935015.html 

18. Kiểm tra khẩn 'biển báo' trên QL1 kỳ lạ nhất Việt Nam / Phương Nam // https://plo.vn.- 

2020 (ngày 20 tháng 8) 

https://plo.vn/do-thi/kiem-tra-khan-bien-bao-tren-ql1-ky-la-nhat-viet-nam-
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