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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

 BA LỜI HỨA CỦA TÂN BÍ THƯ TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

ảng bộ tỉnh hứa tổ chức thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết đề ra, không 
ngừng xây dựng quê hương, đất 

nước phát triển ngày càng giàu - mạnh, văn 
minh", ông Dương Văn An cam kết. 

Sáng 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ XIV đã bầu ra 16 đại biểu chính 
thức và một đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV 
ra mắt. Ảnh: Chí Hùng. 

Nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận với 
số phiếu bầu tuyệt đối, ông Dương Văn An 
thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới 
xin tiếp thu ý kiến của Bí thư Trung ương Đảng 
Lương Cường, đại tướng - Chủ nhiệm Tổng 
Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và 
của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh.  

"Chúng tôi xác định đây là vinh dự rất lớn 
lao, nhưng cũng là một nhiệm vụ hết sức nặng 
nề mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã giao 
phó", Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn 
An chia sẻ. 

Trên cương vị người đứng đầu Đảng bộ 
tỉnh, ông An hứa sẽ thường xuyên tu dưỡng, 
rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, luôn 
gương mẫu trong sinh hoạt và công tác, không 
ngừng học tập nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, năng 
lực lãnh đạo và năng lực tổ chức thực tiễn. 

Đồng thời, kế thừa và phát huy những bài 
học, kinh nghiệm quý báu trong hoạt động của 
cấp ủy các nhiệm kỳ qua; luôn luôn giữ vững 

khối đoàn kết thống nhất trên cơ sở quán triệt 
và chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ 
chức và sinh hoạt Đảng; nỗ lực hết sức mình 
hoàn thành tốt trọng trách được Đại hội, Đảng 
bộ và nhân dân tin tưởng, giao phó.  

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An đọc diễn 
văn bế mạc Đại hội. Ảnh: Chí Hùng. 

Bí thư Bình Thuận cũng cam kết tổ chức 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra, góp 
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, không 
ngừng xây dựng quê hương, đất nước phát 
triển ngày càng giàu - mạnh, văn minh. 

"Với vai trò là đại biểu dự Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng tôi sẽ 
tích cực đóng góp ý kiến, tham gia vào các 
hoạt động được phân công trong Đại hội để 
góp phần vào thành công chung", tân Bí thư 
Tỉnh ủy Bình Thuận hứa. 

Sau cùng, ông kêu gọi toàn thể cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà 
tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết 
tâm vượt qua khó khăn, thách thức; nâng cao 
tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy tốt tiềm 
năng, lợi thế tạo bước chuyển mạnh mẽ trong 
giai đoạn từ nay đến năm 2025. 

Huỳnh Hải và Chí Hùng // 
https://zingnews.vn.- 2020  

(ngày 20 tháng 10) 

https://zingnews.vn/ba-loi-hua-cua-tan-bi-
thu-tinh-uy-binh-thuan-post1142492.html 

 

“Đ 

https://zingnews.vn/ba-loi-hua-cua-tan-bi-thu-tinh-uy-binh-thuan-post1142492.html
https://zingnews.vn/ba-loi-hua-cua-tan-bi-thu-tinh-uy-binh-thuan-post1142492.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 10 năm 2020                           __             -4- 
 

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

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 
NHIỆM KỲ 2020-2025 

au ba ngày làm việc, từ 14 đến 16-10, 
với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trí 
tuệ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã hoàn thành toàn 
bộ nội dung, chương trình đề ra và kết thúc 
tốt đẹp. 

Đồng chí Dương Văn An được bầu giữ chức vụ Bí thư 
Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với các 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển  giai 
đoạn 2020 – 2025. 

Theo đó, mục tiêu là tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh; phát huy sức mạnh của hệ thống 
chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; giữ 
vững quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh ứng 
dụng khoa học - công nghệ, tích cực đổi 
mới, sáng tạo, chủ động liên kết, hợp tác và 
hội nhập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động của bộ máy hành chính nhà nước; huy 
động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn 
lực; phát triển toàn diện, trọng tâm là phát 
triển ba trụ cột gắn với ứng dụng công nghệ 
cao, xây dựng chuỗi giá trị: công nghiệp; du 
lịch; nông nghiệp; không ngừng nâng cao 
đời sống nhân dân, phấn đấu trở thành địa 
chỉ có sức thu hút mạnh các nhà đầu tư lớn, 
có năng lực, đưa tỉnh Bình Thuận phát triển 
nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, 
năng lượng và du lịch. 

Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu 
giai đoạn 2021 - 2025 về kinh tế, xã hội và 
xây dựng Đảng. 

Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản 
phẩm nội tỉnh (GRDP) bình quân khoảng 7,0 
- 7,5%/năm. Bình quân hằng năm, huy động 
GRDP vào ngân sách khoảng 7,5 - 8%. Chi 
đầu tư phát triển chiếm 35% tổng chi ngân 
sách địa phương. Thu hút tổng vốn đầu tư 
toàn xã hội so GRDP chiếm khoảng 43 - 
47%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội 
bình quân từ 6%/năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo 
bình quân giảm từ 0,7 - 1%/năm. Bình quân 
hằng năm phát triển 2.000 đảng viên và có 
hơn 75% tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đảng 
cấp trên cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm 
vụ trở lên.  

Đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp - xây 
dựng chiếm 40 - 40,5%; dịch vụ chiếm 36,5 
- 37%; nông - lâm - thủy sản chiếm 22 - 23% 
trong giá trị tăng thêm. GRDP bình quân đầu 
người đạt khoảng 4.200 - 4.400 USD. Thu 
nhập bình quân đầu người tăng từ 1,5 - 1,8 
lần so năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu đạt 
1.050 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa là 600 triệu USD. 

Để hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đề ra, 
Đại hội đã đề ra 13 nhiệm vụ, giải pháp, 
trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng 
tâm gồm: 

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ của hệ 
thống chính trị, bảo đảm tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ 
cương gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh tái 
cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình 
tăng trưởng theo hướng nâng cao năng 
suất, chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh 
tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; ưu tiên 
phát triển ba trụ cột gắn với ứng dụng công 
nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị: công 
nghiệp; du lịch; nông nghiệp. 

Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, 
tinh thần cho nhân dân. Củng cố, tăng 
cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an 
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng 
cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, 
khoáng sản, rừng, vệ sinh, môi trường, 

S 
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phòng, chống dịch bệnh và ứng phó, thích 
nghi với biến đổi khí hậu. Xây dựng và triển 
khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Bình Thuận 
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
bảo đảm hiệu quả. 

Cùng với đó là các khâu đột phá: 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 trong sáng, gần dân, trọng dân, có trách 
nhiệm với nhân dân; chú trọng xây dựng cán 
bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng và bảo đảm 
tính kế thừa. Tăng cường đầu tư công và thu 
hút nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng kỹ thuật, kể cả hạ tầng công 
nghệ số. 

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ 
khoa học - công nghệ vào phát triển sản 
xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính; tạo môi 
trường thuận lợi thu hút đầu tư kinh doanh, 
liên kết, hợp tác, phát triển. 

Đại hội đã bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 
2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gồm 16 đồng 
chí. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 
2020 – 2025 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII ra mắt Đại hội. 

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa mới đã bầu 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm 14 đồng chí; 
bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủ,y gồm 11 đồng 
chí. Đồng chí Dương Văn An được bầu làm 
Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
Bình Thuận khóa 14, đồng chí Dương Văn 
An, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ 
kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân 

tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống của 
quê hương, đoàn kết, gắn bó, quyết tâm 
vượt qua khó khăn, thách thức; nâng cao 
tinh thần chủ động, sáng tạo, chung sức, 
chung lòng cùng Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 
vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí 
Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận 
nhấn mạnh, 5 năm tới là thời kỳ vàng để 
Bình Thuận bứt phá đi lên phát triển nhanh 
và bền vững, mạnh về kinh tế biển, năng 
lượng, du lịch theo Nghị quyết Đại hội đã 
được thông qua. Do vậy, ngay sau Đại hội, 
tất cả các tổ chức đảng cần tổ chức tốt việc 
học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị 
quyết, các văn kiện của Đại hội, tuyên truyền 
sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về kết 
quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển 
khai chương trình, kế hoạch hành động, 
thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị 
quyết Đại hội đã đề ra. 

Trước đó, chiều 15-10, Chủ tịch UBMT Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận Bố Thị Xuân 
Linh thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc tỉnh đã phát động đợt vận động, 
quyên góp trong cán bộ, đảng viên, lực 
lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh cùng 
chung tay chia sẻ, ủng hộ, động viên đồng 
bào các tỉnh miền trung bị thiệt hại do bão lũ 
gây ra, trong đó, năm tỉnh bị thiệt hại nặng 
nhất là Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng 
Nam, Quảng Bình và Hà Tĩnh. 

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần 
thứ 14 ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung. 

Ngay sau lời kêu gọi, các đại biểu tham 
dự Đại hội Đảngbộ tỉnh đã ủng hộ với tổng 
số tiền 78.970.000 đồng. Số tiền này sẽ 
được Ủy ban MTTQ tỉnh chuyển đến đồng 
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bào các vùng bị thiệt hại ở miền trung một 
cách sớm nhất. 

Tóm tắt quá trình công tác của đồng 
chí Dương Văn An, Bí Thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Đồng chí Dương Văn An, sinh năm 1971, 
quê xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

Học vị: Tiến sĩ Kinh tế. Cử nhân lý luận 
chính trị; Chuyên viên cao cấp 

Từng trưởng thành từ công tác Đoàn 
thanh niên ở cơ sở. Từ năm 1997 đến 2005, 
là Ủy viên ban Thường vụ, Phó Ban, Trưởng 
Ban Tư tưởng, Văn hóa Tỉnh đoàn Thừa 
Thiên Huế; Từ 2005 đến 2008, giữ các chức 
vụ Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn, Tỉnh ủy viên 
Thừa Thiên Huế, Ủy viên Ban Thường vụ 
T.Ư Đoàn. 

Từ tháng 8-2008 đến tháng 8-2009, là 
Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đoàn. Từ tháng 9-
2009, được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành 
T.Ư Đoàn các khóa IX, X, kiêm Phó Chủ 

nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về 
Thanh niên Việt Nam (từ tháng 1-2012). 

Tháng 3-2014, đồng chí được Bộ Chính 
trị điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, tham gia 
Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư 
Tỉnh ủy. 

Tháng 10-2015, tại Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 13, nhiệm kỳ 
2015-2020, đồng chí tiếp tục được bầu giữ 
chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. 

Tại phiên họp thứ nhất, ngày 15-10-2020, 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, 
nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu đồng chí 
Dương Văn An giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy 
Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025. 

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

(ngày 16 tháng 10) 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-
kien/be-mac-dai-hoi-dang-bo-tinh-binh-

thuan-nhiem-ky-2020-2025-620679/

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

BÌNH THUẬN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN MẠNH VỀ KINH TẾ BIỂN, 
NĂNG LƯỢNG VÀ DU LỊCH 

áng 9/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Bình Thuận tổ chức họp báo để thông 
tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 

lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Quang cảnh buổi họp báo.  

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 
2025 được tổ chức tại trung tâm Hội nghị 
tỉnh Bình Thuận từ ngày 14-16/10/2020, với 
chủ đề: "Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Đổi 

mới - Phát triển". Phương châm Đại hội 
"tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng bộ 
trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh 
của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết 
toàn dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; 
đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, huy động, sử 
dụng hiệu quả các nguồn lực; đưa tỉnh Bình 
Thuận phát triển nhanh, bền vững; mạnh về 
kinh tế biển, năng lượng và du lịch". 

Theo phân bổ của Tỉnh ủy Bình Thuận, số 
lượng đại biểu chính thức dự Đại hội Đại 
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 
2020 - 2025 là 349 đại biểu, trong đó có 48 
đồng chí đại biểu đương nhiên và 301 đại 
biểu được bầu từ các đảng bộ trực thuộc 
tỉnh. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ XIV sẽ tiến hành kiểm điểm, 
đánh giá toàn diện những thành tựu đạt 
được và những hạn chế, khuyết điểm, đồng 
thời rút ra nguyên nhân, kinh nghiệm trong 
quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

S 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/be-mac-dai-hoi-dang-bo-tinh-binh-thuan-nhiem-ky-2020-2025-620679/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/be-mac-dai-hoi-dang-bo-tinh-binh-thuan-nhiem-ky-2020-2025-620679/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/be-mac-dai-hoi-dang-bo-tinh-binh-thuan-nhiem-ky-2020-2025-620679/
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bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, 
trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 
2020 - 2025. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận Hồ 

Trung Phước phát biểu tại buổi họp báo. 

Ông Hồ Trung Phước, Trưởng ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, quá trình 
chuẩn bị văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến 
hành tích cực, trách nhiệm, đã đón nhận sự 
quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức 
các hội nghị lấy ý kiến đóng góp, xây dựng 
dự thảo, đồng thời tiếp thu ý kiến của các 
đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các bộ, 

ngành Trung ương vào văn kiện và phương 
án nhân sự cấp ủy. Công tác nhân sự được 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chặt chẽ, 
thực hiện đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn, 
phù hợp về cơ cấu, độ tuổi. 

Theo ông Hồ Trung Phước, việc tổ chức 
đại hội đảng bộ cấp cơ sở và các đảng bộ 
cấp trên cơ sở đều được tổ chức thành công 
và có chất lượng, làm lan tỏa không khí phấn 
khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
Từ đó, tạo nên sự tin tưởng và kỳ vọng vào 
sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức cuộc họp báo 
cũng trả lời phóng viên các cơ quan báo chí 
về công tác bảo đảm an ninh trật tự, công 
tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Đại hội, 
các hoạt động tác nghiệp của báo chí phục 
vụ Đại hội... 

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

 (ngày 9 tháng 10)  

https://baotintuc.vn/chinh-tri/binh-thuan-
huong-den-phat-trien-manh-ve-kinh-te-bien-

nang-luong-va-du-lich-
20201009125631661.htm 

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

BÌNH THUẬN KHÔNG TẶNG QUÀ ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI 
ĐẢNG BỘ TỈNH 

rong 5 năm tới, Bình Thuận đặt mục 
tiêu đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, 
tăng cường quản lý đất đai và nâng 

cao đời sống người dân... 

Sáng 9/10, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức 
buổi họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu 
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm 
kỳ 2020-2025. 

Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 
XIV có chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát 
huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối 
đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng 
- an ninh; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, huy 
động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đưa 
tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững; 

mạnh về kinh tế biển, năng lượng và du lịch”. 
Đại hội có 349 đại biểu tham dự. 

Tỉnh ủy Bình Thuận họp báo thông tin về Đại hội Đảng 
bộ lần thứ XIV. Ảnh: Tuấn Kiệt. 

T 

https://baotintuc.vn/chinh-tri/binh-thuan-huong-den-phat-trien-manh-ve-kinh-te-bien-nang-luong-va-du-lich-20201009125631661.htm
https://baotintuc.vn/chinh-tri/binh-thuan-huong-den-phat-trien-manh-ve-kinh-te-bien-nang-luong-va-du-lich-20201009125631661.htm
https://baotintuc.vn/chinh-tri/binh-thuan-huong-den-phat-trien-manh-ve-kinh-te-bien-nang-luong-va-du-lich-20201009125631661.htm
https://baotintuc.vn/chinh-tri/binh-thuan-huong-den-phat-trien-manh-ve-kinh-te-bien-nang-luong-va-du-lich-20201009125631661.htm
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Ông Hồ Trung Phước, Trưởng ban Tuyên 
giáo, cho hay đại hội không tổ chức chương 
trình đoàn thiếu nhi chúc mừng do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19, không tặng quà 
cho đại biểu. 

Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Bình Thuận 
cho biết công tác nhân sự được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chặt chẽ, đúng 
quy trình, tiêu chuẩn và phù hợp cơ cấu, độ 
tuổi.  

"Có một số đơn thư tố cáo; tuy nhiên, qua 
xác minh, những tố cáo này không có căn 
cứ, không đúng sự thật", ông Phước nói. 

Ông Hồ Trung Phước cho biết nhiệm kỳ 
2015-2020, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả 
nổi bật như kinh tế tăng trưởng 7,64%, tổng 
sản phẩm nội tỉnh năm 2020 đạt 81.800 tỷ 
đồng. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch 
theo hướng gia tăng tỷ trọng công nghiệp, 
dịch vụ. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, ông 
Phước chỉ ra 5 hạn chế, khuyết điểm như 

một số mặt phát triển còn chậm; công tác 
quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, 
rừng còn xảy ra sai phạm; an ninh trật tự, tệ 
nạn ma túy diễn biến phức tạp... 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 
XIV sẽ kiểm điểm, đánh giá toàn diện những 
thành tựu đạt được và những hạn chế, 
khuyết điểm; đồng thời rút ra nguyên nhân, 
kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 
2020-2025. 

Trong 5 năm tới, Bình Thuận tập trung 
vào 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm tăng cường 
sắp xếp bộ máy; đẩy mạnh tái cơ cấu nền 
kinh tế; tăng cường quản lý đất đai; xây 
dựng, triển khai quy hoạch và nâng cao đời 
sống nhân dân. 

Huỳnh Hải // https://zingnews.vn.- 2020 
(ngày 9 tháng 10) 

https://zingnews.vn/binh-thuan-khong-
tang-qua-dai-bieu-du-dai-hoi-dang-bo-tinh-

post1139847.html

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

BÌNH THUẬN TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO 
TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC 

hiều 8-10, Ban chỉ đạo về phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 
phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tuyên 
dương 90 tập thể và cá nhân điển hình tiên 
tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020. 

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
thực hiện Quyết định số 521/QĐ-Ttg của Thủ tướng 
Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc” giai đoạn 2015-2020 được Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận tặng Bằng khen. 

Trong 5 năm qua, phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội đã được các cấp, các 
ngành, địa phương triển khai thực hiện 
nghiêm túc, đạt hiệu quả. Đã tập trung làm 
tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, 
nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố 
giác tội phạm đạt nhiệu kết quả quan trọng. 

Lực lượng công an các cấp đã phát huy 
vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu 
cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, huy động 
cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác 
bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). 

Từ năm 2015 đến 2020, tỉnh Bình Thuận 
đã xây dựng mới và duy trì hiệu quả hoạt 
động 139 loại mô hình “Tự phòng, tự quản” 
bảo vệ an ninh, trật tự trong phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 781 địa bàn 
thôn, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, địa 
bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, 
vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo với trên 
11.000 thành viên nòng cốt. 

C 

https://zingnews.vn/binh-thuan-khong-tang-qua-dai-bieu-du-dai-hoi-dang-bo-tinh-post1139847.html
https://zingnews.vn/binh-thuan-khong-tang-qua-dai-bieu-du-dai-hoi-dang-bo-tinh-post1139847.html
https://zingnews.vn/binh-thuan-khong-tang-qua-dai-bieu-du-dai-hoi-dang-bo-tinh-post1139847.html
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Nhiều mô hình xã hội hóa, phù hợp với 
đặc điểm tình hình địa bàn cơ sở, huy động 
được nguồn lực, sức dân cùng chung tay 
xây dựng và mang lại hiệu quả thiết thực 

Tiêu biểu như mô hình “Camera an ninh 
phòng, chống tội phạm” đã xây dựng, nhân 
rộng tại 142 địa bàn cơ sở với gần 1.900 mắt 
camera đã phát huy hiệu quả trong công tác 
đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. 

Qua trích xuất hình ảnh từ camera đã giúp 
lực lượng công an làm rõ 170 vụ trộm cắp, 
cướp giật tài sản, 31 vụ cố ý gây thương 
tích; phát hiện ngăn chặm, giải tán kịp thời 
hàng trăm vụ thanh niên tụ tập gây rối trật tự 
công cộng… 

Mô hình “Thôn tự quản chống lây lan ma 
túy” được xây dựng ở 9/10 huyện, thị xã, 
thành phố tại 151 thôn, khu phố với 1.297 
thành viên tổ nòng cốt. Đã vận động 1.157 
trường hợp người nghiện ma túy đi uống 
thuốc Methadone; cảm hóa tiến bộ 122 
trường hợp hòa nhập cộng đồng, có việc 
làm ổn định. Cung cấp nhiều nguồn tin có 
giá trị, giúp lực lượng công an bắt 152 
vụ/163 đối tượng sử dụng trái phép chất ma 
túy; triệt phá 18 điểm phức tạp về tệ nạn ma 
túy. 

Mô hình “Tổ liên quân phòng, chống tội 
phạm”, các thành viên tổ nòng cốt đã phối 
hợp lực lượng công an tuần tra kiểm soát, 
giải tán 187 nhóm thanh niên tụ tập đêm 
khuya gây mất an ninh, trật tự; phát hiện, 
ngăn chặn hàng trăm vụ thanh niên gây rối 
trật tự công cộng; hòa giải thành công 175 
vụ liên quan đến trật tự an toàn xã hội tại địa 
bàn thôn, khu phố. 

Mô hình “Chức sắc tôn giáo tham gia tự 
quản về an ninh trật tự” trong vùng đồng bào 

dân tộc Chăm đã phát huy vai trò của chức 
sắc tôn giáo, phối hợp với chính quyền địa 
phương vận động bà con tín đồ thực hiện tốt 
các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 
luật của nhà nước, các quy định của địa 
phương, các quy ước họ tộc người Chăm. 

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Ngọc Hai, Trưởng Ban chỉ đạo về phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, 
chống tội phạm, tệ nan xã hội tỉnh Bình 
Thuận khẳng định, qua thực hiện Quyết định 
số 521/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về 
“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 
giai đoạn 2015 - 2020, công tác xây dựng, 
củng cố lực lượng nòng cốt bảo đảm ANTT 
tại cơ sở luôn được củng cố, đáp ứng yêu 
cầu đề ra, xây dựng được nhiều tập thể, cá 
nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống 
tội phạm; nhiều gương anh dũng trong thi 
hành nhiệm vụ để bảo vệ cuộc sống bình 
yên cho nhân dân. Qua đó góp phần giữ 
vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh. 

Nhân dịp này, 14 tập thể và cá nhân được 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 
tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc 
trong thực hiện Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020; 76 tập 
thể và cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh 
tặng Giấy khen. 

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

(ngày 8 tháng 10) 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-
kien/binh-thuan-tuyen-duong-dien-hinh-tien-

tien-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-
ninh-to-quoc-619629/ 

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

CÔNG AN BÌNH THUẬN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VÀ TẶNG QUÀ 
CHO NGƯỜI DÂN  

gày 20/10, Công an Bình Thuận đã tổ 
chức hội nghị triển khai các giải pháp 
cấp bách nhằm tập trung chỉ đạo, 

thực hiện chỉ tiêu “Giảm 5% số vụ phạm 
pháp hình sự so với năm 2019”. 

Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh 
đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá, 
chỉ ra những mặt tích cực đạt được, cũng 
như những tồn đọng, hạn chế trong công tác 
đấu tranh, phòng chống tội phạm từ đầu 

N 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/binh-thuan-tuyen-duong-dien-hinh-tien-tien-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-619629/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/binh-thuan-tuyen-duong-dien-hinh-tien-tien-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-619629/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/binh-thuan-tuyen-duong-dien-hinh-tien-tien-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-619629/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/binh-thuan-tuyen-duong-dien-hinh-tien-tien-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-619629/
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năm đến nay. Đồng thời đề xuất, kiến nghị 
những giải pháp cấp bách, thực hiện trong 
thời gian tới đạt hiệu quả nhằm kéo giảm tỉ 
lệ phạm pháp hình sự năm 2020 so với năm 
2019 theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ 
trưởng Bộ Công an. 

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an Bình Thuận 
phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Trần Văn 
Toản, Giám đốc Công an Bình Thuận đã chỉ 
đạo Công an các đơn vị, địa phương cần 
nâng cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, 
sáng tạo, chủ động triển khai đồng bộ quyết 
liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu 
tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm và các 
hành vi vi phạm pháp luật khác.  

Phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tội phạm và 
vi phạm pháp luật trên từng lĩnh vực; kiên 
quyết không được để các băng ổ nhóm tội 
phạm hoạt động lộng hành; tập trung đấu 
tranh triệt xóa các loại tội phạm đang có dấu 
hiệu gia tăng như trộm cặp, cướp giật, cố ý 
gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 
các đối tượng hình sự, ma túy, tín dụng đen, 
hiếp dâm, … 

Cần tập trung chỉ đạo, phát huy tối đa vai 
trò của lực lượng Công an xã trong công tác 
đấu tranh phòng, chống tội phạm; trong đó 
triển khai có hiệu quả các biện pháp nắm 
tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử 
lý các vụ việc ngay từ cơ sở. 

Đại tá Trần Văn Toản cũng đã giao nhiệm 
vụ cho từng đồng chí Phó giám đốc phụ 
trách địa bàn, phải trực tiếp xuống địa bàn 
kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt Công an các đơn 
vị, địa phương trong công tác phòng, chống 
tội phạm, kéo giảm tội phạm. 

Công an Bình Thuận tuyên truyền pháp luật và tặng 
quà cho người dân huyện Bắc Bình 

Nhằm kéo giảm tội tội phạm, Công an tỉnh 
còn thường xuyên tổ chức các đợt tuyên 
truyền pháp luật đến từng người dân.  

Nhân kỉ niệm 90 năm công tác Dân vận 
của Đảng, ngày 19/10, Đảng ủy Công an tỉnh 
Bình Thuận đã tổ chức buổi tuyên truyền 
pháp luật và tặng qua cho bà con tại xã Phan 
Thanh, huyện Bắc Bình. 

Trong dịp này, Đảng ủy Công an tỉnh đã 
trao tặng 105 phần quà, trị giá mỗi phần là 
250.000 đồng cho các hộ gia đình chính 
sách; trao gần 7 triệu đồng, số tiền hỗ trợ đỡ 
đầu hàng quý cho các gia đình chính sách 
khó khăn tại địa phương. 

 
Như Ý - Văn Hoàn // 

http://cand.com.vn.- 2020 
 (ngày 20 tháng 10) 

http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-
cand/cong-an-binh-thuan-quyet-tam-day-
lui-cac-loai-toi-pham-tuyen-truyen-phap-
luat-va-tang-qua-cho-nguoi-dan-616403/ 

 

 

 

 

http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-binh-thuan-quyet-tam-day-lui-cac-loai-toi-pham-tuyen-truyen-phap-luat-va-tang-qua-cho-nguoi-dan-616403/
http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-binh-thuan-quyet-tam-day-lui-cac-loai-toi-pham-tuyen-truyen-phap-luat-va-tang-qua-cho-nguoi-dan-616403/
http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-binh-thuan-quyet-tam-day-lui-cac-loai-toi-pham-tuyen-truyen-phap-luat-va-tang-qua-cho-nguoi-dan-616403/
http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-binh-thuan-quyet-tam-day-lui-cac-loai-toi-pham-tuyen-truyen-phap-luat-va-tang-qua-cho-nguoi-dan-616403/
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CÔNG BỐ DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ BÌNH THUẬN 
KHÓA XIV 

hiều 15-10, các đại biểu dự Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV 

tiếp tục ngày làm việc thứ hai. 

Trước khi công bố danh sách trúng cử, các đại biểu 

đã quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt ở miền Trung. 

Nhằm chung sức cùng nhân dân các tỉnh 

miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ, 

ngay đầu giờ làm việc của Đại hội, bà Bố Thị 

Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh Bình Thuận, đã kêu gọi các đại biểu       

quyên góp ủng hộ.  

Ngay sau lời kêu gọi, các đại biểu dự Đại 

hội đã tiến hành quyên góp, ủng hộ tiền để 

giúp đỡ đồng bào các tỉnh Miền Trung khắc 

phục hậu quả do thiên tai lũ lụt gây ra. 

Ông Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ủng hộ đồng 

bào miền Trung bị lũ lụt. Ảnh: PN 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn 

Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận, 

trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 

2025. 

Sau khi các Tổ Đại biểu tiến hành thảo 

luận Đề án nhân sự, thực hiện việc ứng cử, 

đề cử, Đại hội đã thống nhất biểu quyết 

thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 

2025. 

Về số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 51 người 

(so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 giảm 3 (5,56%) 

giảm cấp ủy viên tỷ lệ 5% theo quy định). Đại 

hội bầu 50 người vào Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (xem 

danh sách phía dưới). 

 

C 

https://plo.vn/tags/IELDrSBUaMaw/bi-thu.html
https://plo.vn/tags/IE1p4buBbiBUcnVuZw==/mien-trung.html
https://plo.vn/tags/IELDrSBUaMaw/bi-thu.html
https://plo.vn/tags/IEJhbiBDaOG6pXAgSMOgbmg=/ban-chap-hanh.html
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Danh sách Ban chấp hành 

Theo chương trình, chiều nay Đại hội sẽ 

lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí 

thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó 

Đoàn chủ tịch Đại hội kết luận phần thảo 

luận, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm 

của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII; Dự thảo 

Nghị quyết Đại hội XIV và dự thảo chương 

trình hành động của BCH Đảng bộ khóa XIV. 

Tiếp theo BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV ra 

mắt, họp phiên đầu tiên. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 

(ngày 15 tháng 10) 

https://plo.vn/thoi-su/cong-bo-danh-sach-

ban-chap-hanh-dang-bo-binh-thuan-khoa-

xiv-944141.html

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

ĐẢM BẢO ANTT TRONG THỜI GIAN DIỄN RA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ 
TỈNH BÌNH THUẬN  

hông để xảy ra sự cố, đảm bảo an 
ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trong 
thời gian diễn ra đại hội chính là 

chiến công của Công an Bình Thuận, góp 
phần vào thành công chung của Đại hội 
Đảng bộ Bình Thuận lần thứ XIV. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 
diễn ra từ ngày 13 đến 16/10 (phiên chính 
thức diễn ra từ ngày 14 đến 16/10). Để 

đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại 
hội, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, 
Công an Bình Thuận đã triển khai lực 
lượng, thực hiện các phương án quyết tâm 
bảo vệ Đại hội một cách an toàn và hiệu 
quả. Qua đó, Công an tỉnh đã yêu cầu 
công an các đơn vị, địa phương tăng 
cường công tác đảm bảo an ninh trật tự 
trong thời gian diễn ra đại hội. 

 

K 

https://plo.vn/thoi-su/cong-bo-danh-sach-ban-chap-hanh-dang-bo-binh-thuan-khoa-xiv-944141.html
https://plo.vn/thoi-su/cong-bo-danh-sach-ban-chap-hanh-dang-bo-binh-thuan-khoa-xiv-944141.html
https://plo.vn/thoi-su/cong-bo-danh-sach-ban-chap-hanh-dang-bo-binh-thuan-khoa-xiv-944141.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 10 năm 2020                           __             -13- 
 

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

Giữ vững an ninh trật tự góp phần vào thành công 
của Đại hội Đảng bộ tỉnh: Ảnh CA Bình Thuận 

Hướng dẫn người dân khi tham gia giao thông trong 
những ngày diễn ra đại hội. Ảnh CA Bình Thuận 

Theo đó, công an các đơn vị, địa 
phương đã tuyên truyền nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật, cảnh giác chủ động 
phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác 
các hành vi vi phạm pháp luật, các hoạt 
động ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an 
toàn giao thông, như khủng bố, phá hoại, 
xuyên tạc, kích động chống phá Đảng Nhà 
nước... 

Đẩy mạnh công tác phòng, chống, trấn 
áp các băng nhóm tội phạm, trộm cắp, các 
tệ nạn xã hội, ứng phó với tình huống phá 
hoại, khủng bố, tập trung đông người gây 
rối trật tự tại trên địa bàn… Phân công lực 
lượng trực đảm bảo an ninh trật tự 24/24, 
nhất là trong thời gian diễn ra đại hội. 

Bùi Phan - Thu Hà // 
http://cand.com.vn.- 2020  

(ngày 14 tháng 10) 

http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-
cand/cong-an-binh-thuan-tang-cuong-

dam-bao-an-ninh-trat-tu-trong-thoi-gian-
dien-ra-dai-hoi-dang-bo-tinh-nhiem-ky-

2020-2025-615517/ 

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

ĐƯA BÌNH THUẬN PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG, 
MẠNH VỀ KINH TẾ BIỂN, NĂNG LƯỢNG VÀ DU LỊCH  

ại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-
2025 vừa thành công tốt đẹp. Đại hội 

đề cao tinh thần “đoàn kết, dân chủ, đổi mới, 
trí tuệ, phát triển”, thể hiện quyết tâm chính 
trị nhằm tạo bước đột phá; mở ra nhiều cơ 
hội cho Bình Thuận phát triển nhanh, bền 
vững, mạnh về kinh tế biển, năng lượng và 
du lịch.  

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận 
nhiệm kỳ 2020-2025 Dương Văn An đã có 
cuộc trao đổi với phóng viên Thông tấn xã 
Việt Nam về kết quả Đại hội, những nhiệm 
vụ và giải pháp trọng tâm của Đảng bộ tỉnh 
triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới. 

Xin đồng chí cho biết những kết 
quả  chính của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-
2025? 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tiến 
hành với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, đổi 
mới, trí tuệ, phát triển”. Sau gần bốn ngày 
làm việc (từ 13-16/10/2020), Đại hội đã hoàn 
thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 
Tất cả các khâu, các nội dung của Đại hội 
được tiến hành chặt chẽ, chu đáo, chấp 
hành nghiêm các quy định và hướng dẫn 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ 
Chính trị và các cơ quan tham mưu, giúp 
việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Các đại biểu đã nêu cao trách nhiệm, 
tham gia phát biểu, thảo luận, đóng góp 
nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết để 
xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm 

Đ 

http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-binh-thuan-tang-cuong-dam-bao-an-ninh-trat-tu-trong-thoi-gian-dien-ra-dai-hoi-dang-bo-tinh-nhiem-ky-2020-2025-615517/
http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-binh-thuan-tang-cuong-dam-bao-an-ninh-trat-tu-trong-thoi-gian-dien-ra-dai-hoi-dang-bo-tinh-nhiem-ky-2020-2025-615517/
http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-binh-thuan-tang-cuong-dam-bao-an-ninh-trat-tu-trong-thoi-gian-dien-ra-dai-hoi-dang-bo-tinh-nhiem-ky-2020-2025-615517/
http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-binh-thuan-tang-cuong-dam-bao-an-ninh-trat-tu-trong-thoi-gian-dien-ra-dai-hoi-dang-bo-tinh-nhiem-ky-2020-2025-615517/
http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-binh-thuan-tang-cuong-dam-bao-an-ninh-trat-tu-trong-thoi-gian-dien-ra-dai-hoi-dang-bo-tinh-nhiem-ky-2020-2025-615517/
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điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 
XIII; dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành 
động của Đại hội; các dự thảo văn kiện trình 
Đại hội XIII của Đảng. Tại Đại hội, đã có 32 
ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường; đồng 
thời, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã nhận được 77 
tham luận, ý kiến thảo luận gửi đến Đại hội. 

Đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận 
phát biểu bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. 
Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN 

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của 
đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ 
nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân 
Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo Đại hội 
và các ý kiến tham luận, thảo luận của đại 
biểu, Đại hội thông qua các dự thảo văn kiện 
và khẳng định quyết tâm: “Tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh; phát huy sức mạnh của hệ thống 
chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; giữ 
vững quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh đổi 
mới, sáng tạo; huy động, sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực; đưa tỉnh Bình Thuận phát 
triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển, 
năng lượng và du lịch”. Đại hội đã xác định 
thời gian tới, cần quyết tâm phát triển 3 trụ 
cột của kinh tế tỉnh nhà là công nghiệp, du 
lịch và nông nghiệp, đồng thời xác định 4 
nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá để 
đưa tỉnh Bình Thuận phát triển mạnh mẽ 
trong thời gian tới. Đây là kết tinh trí tuệ, ý 
chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ và 
nhân dân tỉnh nhà; là kết quả của sự vận 
dụng đúng đắn, sáng tạo Cương lĩnh chính 
trị và đường lối, chủ trương Nghị quyết của 
Đảng vào điều kiện thực tế của tỉnh Bình 
Thuận. 

Đối với công tác nhân sự, Đại hội đã phát 
huy dân chủ, trách nhiệm, xem xét, lựa chọn, 

bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh khóa XIV với tỷ lệ đồng thuận cao. 
Đồng chí đạt tỷ lệ đồng ý cao nhất là gần 
99%, đồng chí có tỷ lệ thấp nhất cũng đạt 
trên 71%. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 
XIV có 8 đồng chí nữ (16%), 36 đồng chí tái 
cử và 14 đồng chí lần đầu vào Ban Chấp 
hành. Về trình độ, có 1 đồng chí có trình độ 
Tiến sĩ, 24 đồng chí là Thạc sĩ, còn lại là trình 
độ Cử nhân. Tại phiên họp đầu tiên của Ban 
Chấp hành khóa XIV, Ban Chấp hành đã 
bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Bí 
thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy với tỷ lệ đồng thuận rất cao, nhiều 
đồng chí đạt 100%. Đây là những đồng chí 
có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực uy 
tín, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện, có 
thể đảm đương được trọng trách được phân 
công. Kết quả này cho thấy không khí Đại 
hội thực sự dân chủ, đoàn kết, có sự thống 
nhất cao, là thành công của Đại hội về công 
tác nhân sự. 

Để thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Bình 
Thuận phát triển nhanh và bền vững, Đại hội 
đã đề ra mục tiêu, giải pháp chủ yếu gì trong 
nhiệm kỳ mới, thưa đồng chí? 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một chặng 
đường mới, có khó khăn nhưng nhiều thời 
cơ, thuận lợi hơn trước. Những nền tảng mà 
các thế hệ đi trước tạo dựng như hạ tầng 
giao thông, thủy lợi, quy hoạch, thu hút đầu 
tư, xây dựng bộ mặt đô thị, nông thôn; bồi 
dưỡng nguồn lực con người,… đã và đang 
phát huy hiệu quả. Đường cao tốc nối Phan 
Thiết với Dầu Giây – Thành phố Hồ Chí 
Minh, Phan Thiết - Vĩnh Hảo đã được khởi 
công. Sân bay Phan Thiết cũng sẽ được 
triển khai xây dựng trong thời gian tới... Có 
thể thấy, 5 năm tới là chặng đường mới, mở 
ra nhiều cơ hội để Bình Thuận bứt phá đi 
lên, phát triển nhanh và bền vững, mạnh về 
kinh tế biển, năng lượng, du lịch theo Nghị 
quyết Đại hội đã được thông qua. 

Nghị quyết Đại hội đã khẳng định nhiệm 
kỳ tới sẽ tập trung phát triển 3 trụ cột gắn với 
ứng dụng công nghệ cao và chuỗi giá trị, đó 
là công nghiệp, du lịch và nông nghiệp. Đối 
với công nghiệp, thời gian tới tỉnh sẽ ưu tiên 
phát triển công nghiệp năng lượng, tập trung 
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vào những dự án ít ảnh hưởng đến môi 
trường như điện mặt trời, điện gió (nhất là 
điện gió ngoài khơi) và điện khí hóa lỏng 
LNG. Tỉnh Bình Thuận có tiềm năng rất lớn 
về bức xạ mặt trời và năng lượng gió nên 
cần phải phát huy tối đa tiềm năng này, biến 
tiềm năng tự nhiên thành nguồn lực cho sự 
phát triển. Bên cạnh đó, tăng cường thu hút 
các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, 
như các ngành phụ trợ cho ngành điện (thiết 
bị điện, điện tử, tấm pin mặt trời...), chế biến 
nông, lâm, thủy sản.  

Đối với du lịch, tỉnh Bình Thuận tiếp tục 
đầu tư, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm 
nhằm nâng cao sức hẫn dẫn, phấn đấu trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với những lợi 
thế về cảnh quan, khí hậu, thương hiệu đã 
tạo dựng bấy lâu nay, tỉnh sẽ xây dựng khu 
du lịch Mũi Né trở thành khu du dịch quốc 
gia, có đẳng cấp, tạo ra sức hấp dẫn lớn đối 
với du khách trong nước và quốc tế, làm hạt 
nhân lan tỏa cho du lịch của tỉnh. 

Đối với nông nghiệp, tỉnh tiếp tục dành 
nguồn lực của địa phương, tranh thủ sự hỗ 
trợ của Trung ương để phát triển hệ thống 
thủy lợi, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, hình thành những vùng 
chuyên canh lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị; 
gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp 
chế biến. Cùng với đó, có các hình thức 
thích hợp để hỗ trợ, khuyến khích ngư dân 
vươn khơi, đánh bắt xa bờ và nuôi hải sản 
trên biển. 

Để Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV sớm đi vào cuộc 
sống, xin đồng chí cho biết những việc cần 
triển khai ngay sau Đại hội? 

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề 
ra, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng 

bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ bắt tay ngay 
vào việc triển khai học tập, nghiên cứu, quán 
triệt Nghị quyết Đại hội; khẩn trương xây 
dựng, triển khai chương trình, kế hoạch 
hành động cho cả nhiệm kỳ 5 năm, song 
song với tập trung giải quyết những công 
việc được Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ trước chuyển 
giao. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy cũng sẽ tiến hành sắp xếp, bố trí 
cán bộ phù hợp, để từng đồng chí trong Ban 
Chấp hành có thể phát huy tốt nhất trình độ, 
năng lực, sở trường, thực hiện “tròn vai” các 
nhiệm vụ được phân công. Quá trình này, 
phải thực hiện theo phương châm: "Vì công 
việc mà chọn người phù hợp, chứ không 
phải vì người mà bố trí công việc"; đồng thời 
xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn 
cao, có năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo 
đức trong sáng, gần dân, trọng dân, có trách 
nhiệm với nhân dân và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực của tỉnh. 

Tỉnh cũng ưu tiên nguồn lực của địa 
phương, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương 
và thu hút nguồn lực xã hội để đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát 
triển sản xuất, tập trung vào 3 trụ cột nêu 
trên. Vấn đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính cũng được ưu tiên để tạo niềm tin đối 
với doanh nghiệp, nhằm cải thiện môi 
trường thu hút đầu tư của tỉnh. 

Trân trọng cảm ơn đồng chí. 

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

 (ngày 23 tháng 10) 

https://baotintuc.vn/thoi-su/dua-binh-
thuan-phat-trien-nhanh-ben-vung-manh-ve-

kinh-te-bien-nang-luong-va-du-lich-
20201023071705093.htm

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

GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ 
TỈNH BÌNH THUẬN 

áng 2-10, tại huyện đảo Phú Quý 
(Bình Thuận), Công trình Khu neo đậu 
tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý 

được tỉnh Bình Thuận tổ chức gắn biển 

Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. S 

https://baotintuc.vn/thoi-su/dua-binh-thuan-phat-trien-nhanh-ben-vung-manh-ve-kinh-te-bien-nang-luong-va-du-lich-20201023071705093.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/dua-binh-thuan-phat-trien-nhanh-ben-vung-manh-ve-kinh-te-bien-nang-luong-va-du-lich-20201023071705093.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/dua-binh-thuan-phat-trien-nhanh-ben-vung-manh-ve-kinh-te-bien-nang-luong-va-du-lich-20201023071705093.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/dua-binh-thuan-phat-trien-nhanh-ben-vung-manh-ve-kinh-te-bien-nang-luong-va-du-lich-20201023071705093.htm
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Ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận (bên phải) cùng đại diện lãnh đạo Tổng cục 
Thủy sản, Bộ NN-PTNT thực hiện nghi thức kéo băng 
gắn biển Công trình Chào mừng Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14. 

Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu 
cá đảo Phú Quý (giai đoạn 1) do Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình 
Thuận làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 
hơn 544,5 tỷ đồng. Diện tích mặt nước khu 
neo đậu 55,9 ha; công trình bao gồm hai 
hạng mục xây lắp đê chắn sóng phía đông 
dài 735m, đê chắn sóng phía tây dài 952m 
và phao neo tàu. 

Dự án đáp ứng nhu cầu cho 1.000 tàu có 
công suất đến 600CV của tỉnh Bình Thuận 
và các tỉnh lân cận hoạt động khai thác hải 
sản ngư trường Nam Trung Bộ, Trường Sa, 
DK1 vào neo đậu tránh trú bão; giảm thiểu 
thiệt hại về người, tài sản và phương tiện 
hoạt động nghề cá; góp phần bảo vệ chủ 
quyền biển đảo quốc gia. 

Với quy mô và tầm quan trọng của công 
trình, UBND tỉnh Bình Thuận  xác định đây 
là công trình trọng điểm của tỉnh. Công trình 
được khởi công xây dựng từ tháng 12-2016. 

Trong giai đoạn thực hiện dự án, với điều 
kiện thi công chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp 
của sóng, gió, mưa bão và thủy triều, đặc 
biệt là từ đầu năm 2020 đến nay, chịu tác 
động của dịch Covid-19 nhưng với quyết 
tâm của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đặc 
biệt là nhà thầu thi công đã tập trung tăng 
cường thêm nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời 
tiết thuận lợi, phát động phong trào thi đua 
toàn đơn vị với phương châm phấn đấu 

hoàn thành cơ bản công trình kịp gắn biển 
Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14, nhiệm kỳ 
2020-2025. 

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Tổng cục Thủy sản, chủ 
đầu tư cùng nhà thầu tham gia Lễ gắn biển Công trình 
chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 
lần thứ 14. 

Đến nay, sau 43 tháng thi công, đã hoàn 
thành cơ bản công trình, đạt 95,6% giá trị 
xây lắp toàn công trình, đáp ứng được yêu 
cầu về thiết kế, đạt yêu cầu về chất lượng, 
bảo đảm về kỹ thuật, mỹ quan và an toàn 
trong suốt quá trình thi công. Dự kiến đến 
cuối năm 2020 Khu neo đậu tránh trú bão 
cho tàu cá đảo Phú Quý (giai đoạn 1) sẽ 
hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng, 
đáp ứng kịp thời cho tàu vào neo đậu tránh, 
trú bão an toàn khi có mưa, bão. 

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh 
Bình Thuận cùng lãnh đạo Tổng cục Thủy 
sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
đã thực hiện nghi thức kéo băng gắn biển 
Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14. 

Đây là công trình đầu tiên trong ba công 
trình được tỉnh Bình Thuận gắn biển Công 
trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
14, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

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

(ngày 2 tháng 10) 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-
kien/gan-bien-cong-trinh-chao-mung-dai-

hoi-dang-bo-tinh-binh-thuan-618911/

 

 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/gan-bien-cong-trinh-chao-mung-dai-hoi-dang-bo-tinh-binh-thuan-618911/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/gan-bien-cong-trinh-chao-mung-dai-hoi-dang-bo-tinh-binh-thuan-618911/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/gan-bien-cong-trinh-chao-mung-dai-hoi-dang-bo-tinh-binh-thuan-618911/
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KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 
LẦN THỨ 14 

áng 14-10, tại TP Phan Thiết, Đảng bộ 
tỉnh Bình Thuận khai mạc Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025. Đại tướng Lương Cường, Bí 
thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục 
Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và 
chỉ đạo Đại hội.  

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, 
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt 
Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Cùng dự, có các đồng chí đại diện lãnh 
đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương; lãnh 
đạo tỉnh Ninh Thuận; đại diện Bộ Tư lệnh 
Quân khu 7; các đồng chí lão thành cách 
mạng; lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các 
thời kỳ; đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh 
hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 
dân và 349 đại biểu đại diện gần 38 nghìn 
đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 

lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
do đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
trình bày tại Đại hội nêu rõ, năm năm qua, 
trong điều kiện còn nhiều khó khăn, vướng 
mắc chưa được kịp thời tháo gỡ, song Đảng 
bộ và nhân dân tỉnh nhà đã ra sức thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 
đạt nhiều kết quả tích cực về mọi mặt. Kinh 
tế liên tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch theo hướng tích cực, sức cạnh 
tranh ngày càng nâng lên. Nhiều nhóm chỉ 
tiêu cơ bản vượt so với chỉ tiêu đề ra. Tốc độ 
tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP 
bình quân đạt 7,64%. Quy mô tổng giá trị 
sản phẩm nội tỉnh từ hơn 47 nghìn tỷ năm 
2015 tăng lên gần 82 nghìn tỷ năm 2020. 
Tổng thu nội địa trong năm năm từ 2016 - 
2020 đạt hơn 35,4 nghìn tỷ đồng, vượt 
14,46% mục tiêu kế hoạch năm năm. GRDP 
bình quân đầu người đạt 2.856 USD, gấp 
1,53 lần so với năm 2015. 

Từ năm 2016 đến tháng 6-2020, toàn tỉnh 
thu hút 468 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 
127,4 nghìn tỷ đồng. Trong năm năm, tổng 
nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đã huy động 
đạt hơn 131,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 39,9% 
GRDP của tỉnh. Bộ mặt đô thị và nông thôn, 
kể cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số có 
nhiều khởi sắc, toàn tỉnh có 65/93 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới, đạt gần 70% tổng số 
xã trong tỉnh, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 
13 đề ra. Đời sống nhân dân tiếp tục được 
cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu 
vực nông thôn cuối năm 2019 gấp 1,37 lần 
so với năm 2015. Các chính sách “đền ơn 
đáp nghĩa”, phúc lợi xã hội và an sinh xã hội 
được bảo đảm; quốc phòng được tăng 
cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội căn bản được giữ vững. 

Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả khá 
toàn diện và đi vào chiều sâu. Công tác phát 
triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu đề ra, bình 
quân hằng năm kết nạp 2.000 đảng viên 
mới. Công tác nội chính, đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được 
tăng cường. Trong nhiệm kỳ đã kiểm tra 460 
đơn vị, phát hiện 60 đơn vị vi phạm; phát 

S 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 10 năm 2020                           __             -18- 
 

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

hiện xử lý 77 vụ án tham nhũng với 129 
người. 

Hệ thống chính trị ngày càng nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động; ý thức tu 
dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức tiếp tục nâng lên, đa số 
không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức lối sống và không có các biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lương 
Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết 
quả mà Đảng bộ, chính quyền và cán bộ 
nhân dân tỉnh Bình Thuận đạt được trong 
nhiệm kỳ qua. Tỉnh Bình Thuận nhờ quyết 
tâm, ý chí và sáng tạo, biến khó khăn, thách 
thức thành tiềm năng, lợi thế đang hội tụ 
nhiều thời cơ để phát triển; Những “điểm 
nghẽn” lâu nay cản trở sự phát triển của 
Bình Thuận cũng đang được tháo gỡ. Đồng 
thời, đồng chí cũng đề nghị Đại hội cần 
nghiêm túc nhìn nhận đầy đủ những hạn 
chế, khuyết điểm, để từ đó tìm ra các giải 
pháp khắc phục. 

Đồng chí Lương Cường nhấn mạnh một 
số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, 
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận cần tiếp tục quán 
triệt thật sâu sắc quan điểm xây dựng Đảng 
là then chốt, công tác cán bộ là “then chốt 
của then chốt”. Tập trung xây dựng chỉnh 
đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị 
trong sạch vững mạnh. Thực hiện nghiêm 
túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê 
bình và phê bình; tăng cường sự đoàn kết, 
nhất trí cao trong toàn Đảng bộ; tiếp tục đổi 
mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao 
năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ và 
tổ chức cơ sở đảng. Đặc biệt chú trọng công 
tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng 
đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất năng 
lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là 
cán bộ chủ chốt; quan tâm cán bộ trẻ, cán 
bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Phát 
huy tinh thần sáng tạo, tiền phong, gương 
mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; thực hiện 
tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của 
người đứng đầu, theo phương châm “trên 
làm gương mẫu mục; dưới tích cực làm 
theo”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát, kỷ luật của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục 
đổi mới, nâng cao chất lượng của Mặt trận 
và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự 
đồng thuận cao nhất trong triển khai thực 
hiện các chủ trương , đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước và 
nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

 Phải tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh đổi mới, 
sáng tạo để phát huy tốt hơn, hiệu quả hơn 
tiềm năng, thế mạnh, vị trí địa lý và khả năng 
kết nối liên vùng để phát triển toàn diện, 
trong đó tập trung vào ba trụ cột được đề ra 
trong Văn kiện Đại hội, trong đó trọng tâm là 
công nghiệp; du lịch và nông nghiệp. 

Bình Thuận cần phát huy tinh thần tự lực, 
tự cường, quyết liệt hơn nữa trong tái cơ 
cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung 
huy động nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu 
hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường, thu 
hút đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh của 
tỉnh. Phải chú ý tăng cường liên kết vùng, 
tạo ra không gian phát triển mới cho Bình 
Thuận, nhất là với vùng kinh tế động lực 
phía nam, Tây Nguyên và duyên hải Nam 
Trung Bộ. 

Phát triển kinh tế phải gắn chặt với tiến bộ 
và công bằng xã hội, thực hiện thật tốt các 
chính sách an sinh xã hội đi đôi với tiếp tục 
đẩy mạnh công tác giảm nghèo; chú ý chăm 
lo đúng mức đời sống nhân dân sống ở các 
vùng phải giải phóng mặt bằng để thực hiện 
các dự án, các gia đình chính sách, đồng 
bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế, 
dễ tổn thương. Làm tốt công tác y tế dự 
phòng, chủ động triển khai các biện pháp 
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phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất 
lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc 
sức khỏe cho nhân dân. Coi trọng xây dựng 
đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các 
giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào 
các dân tộc trong tỉnh; thực hiện tốt các 
chính sách về tôn giáo, dân tộc; xây dựng xã 
hội đồng thuận. 

Không ngừng củng cố, tăng cường quốc 
phòng - an ninh; xây dựng vững chắc thế 
trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh 
nhân dân và thế trận lòng dân. Chú ý thực 
hiện các biện pháp giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nắm 
chắc tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời 
những vụ việc phức tạp, không để xảy ra 
điểm nóng; đấu tranh ngăn chặn kịp thời các 
loại tội phạm, bảo đảm cuộc sống yên bình 
cho nhân dân. 

Đồng chí đề nghị Đại hội phát huy dân chủ 
đầy đủ nêu cao tinh thần trách nhiệm, để lựa 

chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất 
đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, có tinh thần đoàn kết, có năng 
lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm và dám đột phá vì lợi ích chung 
của cộng đồng để bầu vào Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh khóa 14; đồng thời, bầu những 
đồng chí thực sự tiêu biểu cho phẩm chất, 
năng lực và trí tuệ của Đảng bộ dự Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 
lần thứ 14 tiếp tục làm việc đến ngày 16-10. 

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

(ngày 14 tháng 10) 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-
kien/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-

tinh-binh-thuan-lan-thu-14-620351/

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

LLVT TỈNH BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT 
VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, TÔN GIÁO 

LVT tăng cường đoàn kết với dân 
tộc, tôn giáo” là một trong những 
mô hình, cách làm sáng tạo của 

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận trong 
thực hiện công tác dân vận, góp phần hoàn 
thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa 
phương trên địa bàn. 

Ban CHQS huyện Tánh Linh tặng nhà tình nghĩa 
quân - dân. 

Là tỉnh duyên hải cực Nam Trung bộ, Bình 
Thuận có 35 dân tộc anh em sinh sống, 

trong đó có 34 dân tộc thiểu số (DTTS), với 
hơn 95.900 người. chiếm 7,54% dân số toàn 
tỉnh. Tỉnh có 8 tôn giáo được Nhà nước công 
nhận đang hoạt động với 496.295 tín đồ, 
chiếm 39,44% dân số. Những năm qua, 
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận thường 
xuyên quán triệt, thực hiện tốt chính sách 
dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; 
quan tâm chăm lo xây dựng, tăng cường mối 
quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân. 

Năm 2016, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chọn 
huyện Đức Linh, địa phưc DTTS và đồng 
bào tôn giáo, làm cầu nối giữa đồng bào các 
dân tộc, tôn giáo với cấp ủy, chính quyền và 
LLVT. Thực hiện tốt mô hình kịp thời động 
viên, khích lệ chức sắc, chức việc các tôn 
giáo và người có uy tín trong cộng đồng dân 
cư phát huy truyền thống yêu nước, tích cực 
tham gia vận động tín đồ, nhân dân thực 
hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa 
phương; xây dựng khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, 
làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn 

“L 
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đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách 
mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. 

Qua 3 năm thực hiện mô hình “LLVT tỉnh 
tăng cường đoàn kết với đồng bào dân tộc, 
tôn giáo”, Bộ CHQS tỉnh huy động gần 100 
ngàn ngày công cán bộ, chiến sĩ lao động 
giúp dân; sửa chữa 45,7km đường giao 
thông nông thôn; đổ 450m3 bê tông; nạo vét 
hơn 100km kênh mương nội đồng; đắp hơn 
700m3 kè biển. Bộ CHQS tỉnh phối hợp các 
bệnh viện tổ chức 13 đợt khám bệnh, cấp 

thuốc cho trên 5.400 lượt người dân ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, tặng 
2.840 suất quà, trị giá trên 3 tỷ đồng cho 
Nhân dân. 

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

 (ngày 31 tháng 10) 

https://baoquankhu7.vn/llvt-tinh-binh-
thuan-tang-cuong-doan-ket-voi-dong-bao-

dan-toc-thieu-so-ton-giao--1266711722-
0020148s34410gs

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

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU 7 LÀM CÔNG TÁC DÂN VẬN 
TẠI TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 31/10, Sư đoàn 302 phối hợp với 
các đơn vị lực lượng vũ trang Quân 
khu 7, các doanh nghiệp, nhà tài 

trợ tổ chức ra quân làm công tác dân vận tại 
xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 
Thuận. 

 

Thực hiện chuỗi hoạt động "Quân đội 
chung sức, chung tay xây dựng nông thôn 
mới”,  Sư  đoàn 302 phối hợp với Bộ Tư lệnh 
Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận, Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Bệnh viện Quân dân y miền Đông và các 
doanh nghiệp tổ chức khám bệnh, phát 
thuốc, tặng quà cho 300 hộ gia đình chính 
sách, hộ nghèo; thăm tặng quà Mẹ Việt Nam 
Anh hùng, thương binh, các cơ sở tôn giáo, 
trao quà cho học sinh nghèo hiếu học; tổ 
chức “Siêu thị 0 đồng”; trao 1 căn nhà tình 
nghĩa trị giá 80 triệu đồng; tôn tạo nhà bia 
ghi danh liệt sĩ; thực hiện 350 ngày công 

giúp dân làm đường nông thôn mới tại xã 
Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 
Thuận với tổng chi phí gần 300 triệu đồng. 

“Siêu thị 0 đồng” chia sẻ với người dân có hoàn cảnh 

khó khăn tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 
Thuận. 

Thông qua các hoạt động dân vận góp 
phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, 
tạo động lực vươn lên trong cuộc sống của 
người dân, qua đó, tăng cường mối quan hệ 
đoàn kết giữa Sư đoàn 302 và các đơn vị lực 
lượng vũ trang Quân khu 7 với nhân dân, 
góp phần cũng cố tiềm lực, thế trận quốc 
phòng toàn dân. 

Nguyễn Hiền // 
https://baoquankhu7.vn.- 2020 

 (ngày 31 tháng 10 ) 

https://baoquankhu7.vn/luc-luong-vu-
trang-quan-khu-7-lam-cong-tac-dan-van-tai-

tinh-binh-thuan-952582119-
0020146s34910gs

N 
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ÔNG DƯƠNG VĂN AN LÀM BÍ THƯ TỈNH ỦY BÌNH THUẬN  

ương Văn An, Phó bí thư Tỉnh ủy 
Bình Thuận vừa được bầu giữ chức 
bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 

2020-2025.   

Ông Dương Văn An được bầu làm bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận 

Sáng 16/10, Đoàn chủ tịch đã báo cáo kết 
quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 
2025. 

Cụ thể, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 
2020 - 2025 đã tiến hành bầu Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy gồm 14 người. Trong đó, ông 
Dương Văn An, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, 
được tín nhiệm bầu giữ chức vụ bí thư Tỉnh 
ủy Bình Thuận khóa XIV. 

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó chủ tịch 
thường trực HĐND tỉnh được bầu giữ chức 
vụ phó bí thư Tỉnh ủy khóa XIV. Ngoài ra, hội 
nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 
gồm 11 ủy viên. 

Được biết, tân Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn 
An sinh ngày 15/2/1971, quê quán tại xã Phú 

Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Ông có trình độ tiến sỹ kinh tế và cử nhân lý 
luận chính trị. 

Trong quá trình công tác, ông An từng 
đảm nhiệm nhiều vị trí như: cán bộ Tỉnh 
đoàn Thừa Thiên Huế; phó Ban Tư tưởng 
văn hóa Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế; ủy viên 
Ban Thường vụ tỉnh đoàn, trưởng Ban Tư 
tưởng văn hóa Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế; 
phó bí thư rồi bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên 
Huế, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đoàn khóa IX, ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (tháng 5/2008); ủy 
viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa 
IX, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn. 

Từ tháng 9/2009 - 3/2014, ông được bầu 
giữ chức bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đoàn khóa IX, X. Tháng 3/2014, đồng chí 
Dương Văn An được Ban Bí thư Trung 
ương Đảng luân chuyển, chỉ định tham gia 
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ 
chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận khóa 
XII (nhiệm kỳ 2010-2015). 

Tháng 10/2015, tại đại hội Đảng bộ tỉnh 
Bình Thuận lần thứ XIII, ông được bầu lại 
vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và vẫn giữ 
chức phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận khóa 
XIII (nhiệm kỳ 2015-2020). 

 
An Chi // https://vietnamfinance.vn.- 2020 

(ngày 16 tháng 9) 
https://vietnamfinance.vn/ong-duong-
van-an-lam-bi-thu-tinh-uy-binh-thuan-

20180504224245008.htm 

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

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BÌNH THUẬN PHẢI GẮN CHẶT VỚI 
CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI  

áng 14/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 

2025 đã chính thức khai mạc.  

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung 
ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị 
Quân đội nhân dân Việt Nam tới dự và chỉ 
đạo Đại hội. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí 
Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
nhấn mạnh, trong 5 năm qua, trong điều kiện 
còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ và nhân 
dân trên địa bàn tỉnh đã nêu cao tinh thần 
đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

D 

S 
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bộ tỉnh lần thứ XIII đạt nhiều kết quả tích 
cực.  

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Ảnh: 
Báo Bình Thuận. 

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, 
nghiêm túc tự phê bình và phê bình, Đại hội 
lần thứ XIV có trách nhiệm tiến hành kiểm 
điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, rút ra 
những kinh nghiệm sâu sắc trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm 
kỳ qua. Trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu, 
phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các 
khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo thực 
hiện, nhằm đưa tỉnh nhà phát triển toàn diện, 
bền vững và mạnh hơn trong nhiệm kỳ tới. 

Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo đại hội,. 

Ảnh Báo Bình Thuận. 

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận đã trình bày Báo cáo chính trị của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, 
nhiệm kỳ 2015 – 2020. Báo cáo chính trị nêu 
5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, 
vướng mắc chưa được kịp thời tháo gỡ, 
song Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã ra 
sức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XIII và đã đạt nhiều kết quả tích 
cực về mọi mặt.  

Kinh tế liên tục tăng trưởng khá, cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, 
sức cạnh tranh ngày càng nâng lên. Nhiều 
nhóm chỉ tiêu cơ bản vượt mức so với chỉ 
tiêu đề ra. Đời sống nhân dân tiếp tục được 
cải thiện. Các chính sách “đền ơn đáp 
nghĩa”, phúc lợi xã hội và an sinh xã hội 
được bảo đảm; quốc phòng được tăng 
cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội căn bản được giữ vững. Công tác xây 
dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện và đi 
vào chiều sâu. Công tác nội chính, đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 
được tăng cường.  

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh Báo Bình 

Thuận. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng 
Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao 
những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và 
cán bộ nhân dân tỉnh Bình Thuận đạt được 
trong nhiệm kỳ qua. Tỉnh Bình Thuận nhờ 
quyết tâm, ý chí và sáng tạo, biến khó khăn, 
thách thức thành tiềm năng, lợi thế đang hội 
tụ nhiều thời cơ để phát triển; những “điểm 
nghẽn” lâu nay cản trở sự phát triển của 
Bình Thuận đang từng bước tháo gỡ. Đồng 
chí Lương Cường cũng đề nghị Đại hội cần 
nghiêm túc nhìn nhận đầy đủ những hạn 
chế, khuyết điểm, để từ đó tìm ra các giải 
pháp khắc phục... 

Đồng chí Lương Cường lưu ý Đảng bộ 
Bình Thuận về nhiều lĩnh vực như: Tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật 
của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi 
mới, nâng cao chất lượng của Mặt trận và 
các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng 
thuận cao nhất trong triển khai thực hiện các 
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chủ trương , đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ 
chính trị của địa phương. 

Phải tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh đổi mới, 
sáng tạo để phát huy tốt hơn, hiệu quả hơn 
tiềm năng, thế mạnh, vị trí địa lý… Phát huy 
tinh thần tự lực, tự cường, quyết liệt hơn 
nữa trong tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng 
trưởng, tập trung huy động nhiều nguồn lực 
xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện 
môi trường, thu hút đầu tư, nâng cao sức 
cạnh tranh của tỉnh. Phải chú ý tăng cường 
liên kết vùng, tạo ra không gian phát triển 
mới cho Bình Thuận, nhất là với vùng kinh 
tế động lực phía nam, Tây Nguyên và duyên 
hải Nam Trung Bộ. 

Phát triển kinh tế phải gắn chặt với tiến bộ 
và công bằng xã hội, thực hiện thật tốt các 

chính sách an sinh xã hội, tiếp tục đẩy mạnh 
công tác giảm nghèo… Làm tốt công tác y tế 
dự phòng, chủ động triển khai các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất 
lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc 
sức khỏe cho nhân dân. Coi trọng xây dựng 
đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các 
giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào 
các dân tộc trong tỉnh; thực hiện tốt các 
chính sách về tôn giáo, dân tộc; xây dựng xã 
hội đồng thuận. 

Bùi Phan - Văn Bình // 
http://cand.com.vn.- 2020 

 (ngày 14 tháng 10) 

http://cand.com.vn/thoi-su/dai-hoi-dai-
bieu-dang-bo-tinh-binh-thuan-lan-thu-xiv-

doan-ket-dan-chu-tri-tue-doi-moi-phat-trien-
615571/ 

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

PHÚ QUÝ - TIỀN ĐỒN VỮNG CHẮC 

uyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 
cách cảng Phan Thiết 56 hải lý. 
Ngoài đảo lớn (Cù lao Thu) còn có 9 

đảo nhỏ tạo thành 1 quần đảo, trong đó Hòn 
Hải là điểm A6 cột mốc để xác định đường 
cơ sở lãnh hải của đất nước. Huyện đảo có 
vị trí chiến lược trong thế trận phòng thủ của 
tỉnh Bình Thuận và Quân khu. Do đó, công 
tác xây dựng địa phương thành khu vực 
phòng thủ vững chắc là nhiệm vụ hàng đầu 
của Đảng bộ, chính quyền tỉnh. 

Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính 
quyền và nhân dân huyện Phú Quý luôn nỗ 
lực thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ 
Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là việc 
phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị 
và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. 
Việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm 
bảo quốc phòng – an ninh được quan tâm 
chú trọng. Công tác xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 
nhân dân và biên phòng toàn dân được tăng 
cường. 

LLVT huyện phối hợp với các lực lượng 
trên đảo làm tốt công tác nắm tình hình, chủ 
động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh 

đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các tình 
huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa 
phương… Công tác huấn luyện, diễn tập các 
cấp đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng lực 
lượng được chú trọng. Cùng với tập trung 
xây dựng bộ đội thường trực, lực lượng dân 
quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng 
vững mạnh, rộng khắp, đảm bảo về quân số, 
nâng dần về chất lượng. Công tác chính 
sách, hậu phương quân đội thường xuyên 
được quan tâm, tạo động lực, niềm tin cho 
LLVT huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính 
trị được giao. 

LLVT huyện Phú Quý huấn luyện phòng thủ đảo. 

 

H 

http://cand.com.vn/thoi-su/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-binh-thuan-lan-thu-xiv-doan-ket-dan-chu-tri-tue-doi-moi-phat-trien-615571/
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Với mục tiêu giữ vững chủ quyền biển 
đảo, xứng đáng là hậu cứ vững chắc của 
quần đảo Trường Sa, phên dậu bảo vệ Tổ 
quốc từ hướng Đông, Đại hội Đảng bộ 
huyện Phú Quý lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 
2025 vừa qua đã xác định: Trong thời gian 
tới, huyện tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc 
phòng – an ninh, nâng cao khả năng sẵn 
sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị 
trên địa bàn. Các LLVT chủ động, tăng 
cường giữ vững vùng trời, vùng biển của Tổ 
quốc. 

Để hoàn thành tốt mục tiêu nghị quyết, 
huyện sẽ tiếp tục tập trung xây dựng tiềm lực 
quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh; 
gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng 
an ninh, chú trọng các công trình mang tính 
lưỡng dụng vừa đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế, vừa bảo đảm phục vụ nhiệm vụ quốc 
phòng. Củng cố thế trận quốc phòng toàn 
dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân 
và biên phòng toàn dân. Xây dựng các LLVT 

ngày càng chính quy, tinh nhuệ. Xây dựng 
lực lượng quân sự xã vững mạnh toàn diện. 
Lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên 
đảm bảo số lượng, chất lượng và độ tin cậy, 
sẵn sàng chiến đấu cao; thực hiện tốt công 
tác tuyển quân, giao quân hàng năm. Song 
song đó, huyện tập trung thực hiện tốt nhiệm 
vụ quốc phòng, an ninh; tạo điều kiện thuận 
lợi để các lực lượng tăng cường quản lý chặt 
chẽ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc; chủ 
động các phương án sẵn sàng đối phó kịp 
thời và xử lý có hiệu quả các tình huống, 
không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững 
chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo 
của Tổ quốc.   

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

ngày 3 tháng 10) 

https://baoquankhu7.vn/phu-quy-tien-
don-vung-chac-900003676-

0019793s36610gs 

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

RA QUÂN THỰC HIỆN NHIỀU HOẠT ĐỘNG DÂN VẬN Ý NGHĨA 
TẠI HUYỆN HÀM TÂN, TỈNH BÌNH THUẬN 

áng 31-10, Sư đoàn 302 (Quân khu 7) 
phối hợp với các đơn vị: Bộ tư lệnh TP 
Hồ Chí Minh, Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận, Bệnh viện Quân 
dân y Miền Đông và các mạnh thường quân 
tổ chức ra quân thực hiện chuỗi công tác 
dân vận tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 
Thuận.  

Tổ chức "Siêu thị 0 đồng" hỗ trợ người dân hoàn cảnh 
khó khăn. 

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị hỗ trợ địa phương cải tạo 
đường giao thông nông thôn. 

Các đơn vị đã phối hợp thực hiện nhiều 
nội dung ý nghĩa như: Khám bệnh, phát 
thuốc, tặng quà cho 300 hộ gia đình chính 
sách, hộ nghèo; thăm và trao quà tặng Bà 
mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, các cơ 
sở tôn giáo, trao quà cho học sinh nghèo 
hiếu học; trao 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 80 
triệu đồng. Đồng thời, các đơn vị còn tổ chức 
“Siêu thị 0 đồng” chia sẻ với 300 người dân 
có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Thắng, 

S 
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huyện Hàm Tân, cắt tóc miễn phí, giao lưu 
văn nghệ… Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị còn 
thực hiện lao động giúp dân làm đường giao 
thông nông thôn, tôn tạo Nhà bia ghi danh 
liệt sĩ của xã Tân Thắng. 

Các hoạt động trên góp phần củng cố, 
tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa LLVT 
Quân khu 7 với nhân dân ở vùng sâu, vùng 
xa. Đồng thời, chung tay cải thiện, nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân 
sau đợt dịch bệnh, tạo động lực giúp người 

dân vươn lên trong cuộc sống và củng cố 
tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân. 

 
 Hồ Lê - Hồng Giang // 

https://www.qdnd.vn.- 2020  
(ngày 31 tháng 10) 

https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-
si/tiep-lua-truyen-thong/ra-quan-thuc-hien-

nhieu-hoat-dong-dan-van-y-nghia-tai-
huyen-ham-tan-tinh-binh-thuan-642541

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

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG 
TRONG LĨNH VỰC Y TẾ  

gày 30/10, phối hợp với Sở Y tế, 

Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức hội 

nghị Tuyên truyền phổ biến, quán 

triệt các văn bản pháp luật về môi trường 

trong lĩnh vực y tế. 

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, theo thống 

kê hiện có 388 cơ sở khám, chữa bệnh. Với 

lượng cơ sở khám, chữa bệnh như hiện nay 

thì lượng rác thải y tế hàng ngày sẽ rất lớn, 

nếu không quản lý chặt chẽ thì đây là nguồn 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tiềm 

ẩn lây lan dịch bệnh rất lớn, ảnh hưởng đến 

sức khỏe con người. 

Đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an Bình 

Thuận, phát biểu tại hội nghị 

Nhằm giúp các cơ sở hoạt động trong lĩnh 

vực y tế nắm bắt các quy định pháp luật về 

bảo vệ môi trường, đồng thời để nâng cao ý 

thức, trách nhiệm các tổ chức, á nhân, Công 

an tỉnh phối hợp Sở Y tế tổ chức buổi tuyên 

truyền quán triệt các văn bản pháp luật về 

môi trường trong lĩnh vực y tế; Luật Khám 

chữa bệnh; Thông tư liên tịch quy định về 

quản lý chất thải y tế; Thông tư quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

Luật bảo vệ môi trường; Nghị định sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ 

môi trường… từ đó thực hiện tốt công tác 

bảo vệ môi trường, góp phần vào công tác 

bảo vệ môi trường chung trên địa bàn toàn 

tỉnh. 

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về môi trường trong 

lĩnh vực y tế của Công an Bình Thuận 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Thật, 

Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đề nghị 

ngành Y tế cần rà soát việc đầu tư, cải tạo, 

nâng cấp một số cơ sở y tế đã xuống cấp, 

quá tải để có giải pháp đầu tư đảm bảo yêu 

cầu khám chữa bệnh.  

N 
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Ngoài ra, các ngành chức năng phải tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện các quy định chấp hành pháp luật bảo 

vệ môi trường, quản lý chất thải y tế từ nơi 

phát sinh đến nơi lưu giữ, có biện pháp quản 

lý chặt chẽ, đúng quy định từ khâu phân loại 

đến cân đóng khối lượng chất thải, bàn giao 

cho đơn vị vận chuyển và xử lý. 

Cũng trong hội nghị, đại diện ngành y tế 

và các tổ chức cá nhân liên quan đã nhất trí 

và cam kết thực hiện nghiêm túc những văn 

bản luật, thông tư, nghị định, đề ra. 

Như Ý // http://cand.com.vn.- 2020 

(ngày 30 tháng 10) 

http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-

cand/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-

luat-ve-moi-truong-trong-linh-vuc-y-te-

617861/ 

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

XÂY DỰNG BÌNH THUẬN THÀNH ĐỊA PHƯƠNG MẠNH VỀ KINH TẾ BIỂN, 
NĂNG LƯỢNG VÀ DU LỊCH 

áng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV chính 
thức khai mạc với sự tham gia của 

349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 
37.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.   

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 
lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra với 
chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy 
sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại 
đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng - 
an ninh; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, huy 
động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đưa 
tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững; 
mạnh về kinh tế biển, năng lượng và du lịch”.  

Dự Đại hội có Đại tướng Lương Cường, 
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy 
viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ 
nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân 
dân Việt Nam, các đồng chí là lãnh đạo các 
bộ, ban, ngành Trung ương và các đồng chí 
nguyên là lãnh đạo tỉnh. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV 
chính thức khai mạc 

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận, nhiệm kỳ vừa qua, trong điều kiện 
còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo 
của Trung ương Đảng, sự hỗ trợ, giúp đỡ 
của các bộ, ban, ngành Trung ương, Đảng 
bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã nêu cao 
tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thi đua 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt nhiều kết 
quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn đó những 
khó khăn, yếu kém cần phải tập trung khắc 
phục.  

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, 
nghiêm túc tự phê bình và phê bình, Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 
XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 có trách nhiệm hết 
sức quan trọng, đó là: Tiến hành kiểm điểm, 
đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, đồng thời 
rút ra những kinh nghiệm sâu sắc trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành 
nhiệm kỳ qua; trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, 
phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các 
khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo thực 
hiện nhằm đưa tỉnh nhà phát triển toàn diện, 
bền vững và mạnh hơn trong 5 năm đến 
(2020 – 2025). 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung 
ương đảng, Đại tướng Lương Cường, Bí 
thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy 
viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ 
nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân 
dân Việt Nam biểu dương và chúc mừng 

S 

http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-moi-truong-trong-linh-vuc-y-te-617861/
http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-moi-truong-trong-linh-vuc-y-te-617861/
http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-moi-truong-trong-linh-vuc-y-te-617861/
http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-moi-truong-trong-linh-vuc-y-te-617861/
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những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong 
nhiệm kỳ qua. 

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung 
ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân 
dân Việt Nam phát biểu tại đại hội 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại 
hội cần nghiêm túc nhìn nhận đầy đủ những 
hạn chế, khuyết điểm để bàn giải pháp khắc 
phục trong thời gian tới. Trong đó, kinh tế 
của tỉnh Bình Thuận phát triển chưa vững 
chắc, tăng trưởng các ngành chưa đồng 
đều, công nghiệp dựa vào năng lượng là 
chính, lĩnh vực chế biến, chế tạo phát triển 
còn chậm. Ngành du lịch địa phương 
tăng  trưởng chưa tương xứng với tiềm 
năng, lợi thế. 

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 

Vấn đề an nhinh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, 
đáng chú ý là vụ việc người dân tập trung 
đông người trái phép, gây rối trật tự công 
cộng, hủy hoại tài sản, chống người thi hành 
công vụ xảy ra vào tháng 6-2018. 

“Nhiệm vụ trong thời gian tới đòi hỏi cấp 
ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh phải giữ 
vững khối đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn 
đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận 
dụng thời cơ, tạo thế và lực để đưa Bình 
Thuận phát triển nhanh và bền vững” – Đại 
tướng Lương Cường nhấn manh. 

Cùng ngày, trước giờ khai mai Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, 
đoàn đại biểu tham dự đại hội đã dự lễ dâng 
hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 
Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình 
Thuận. 

 
Nguyễn Tiến // 

https://www.sggp.org.vn.- 2020  
(ngày 14 tháng 10) 

https://www.sggp.org.vn/xay-dung-binh-
thuan-thanh-dia-phuong-manh-ve-kinh-te-

bien-nang-luong-va-du-lich-691243.html 

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

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở BÌNH THUẬN: PHÁT HUY SỨC MẠNH 
CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ NHÂN DÂN  

hời gian qua tỉnh Bình Thuận đã phát 
huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị cùng nhân dân tham 

gia trong quá trình xây dựng nông thôn mới. 

Từ đó, nhiều vùng nông thôn ở Bình 
Thuận đã khởi sắc, vươn mình phát triển 
đầy ấn tượng. T 

https://www.sggp.org.vn/xay-dung-binh-thuan-thanh-dia-phuong-manh-ve-kinh-te-bien-nang-luong-va-du-lich-691243.html
https://www.sggp.org.vn/xay-dung-binh-thuan-thanh-dia-phuong-manh-ve-kinh-te-bien-nang-luong-va-du-lich-691243.html
https://www.sggp.org.vn/xay-dung-binh-thuan-thanh-dia-phuong-manh-ve-kinh-te-bien-nang-luong-va-du-lich-691243.html
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PV Báo Nông nghiệp Việt Nam có cuộc 
trao đổi ông Nguyễn Hữu Phước, Phó giám 
đốc Sở NN-PTNT, Chánh Văn phòng Điều 
phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng Nông thôn mới tỉnh Bình Thuận. 

Ông Nguyễn Hữu Phước.  Ảnh: KS. 

Thưa ông, thời gian qua Chương mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh 
Bình Thuận đã đạt kết quả ra sao? 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới là chương trình “chỉ có điểm 
đầu, không có điểm kết thúc và là chương 
trình rất trúng, rất đúng, đi vào lòng người, 
khai thác được sức mạnh tổng thể của cả hệ 
thống chính trị. Thời gian qua, các cấp ủy và 
cả hệ thống chính trị của tỉnh đã nỗ lực triển 
khai thực hiện nghiêm túc Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đã 
đạt được những kết quả tích cực, góp phần 
đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trên địa bàn tỉnh; cải thiện rõ nét đời 
sống vật chất và tinh thần của người dân ở 
nông thôn; bộ mặt nông thôn từng bước 
được thay đổi, xanh hơn, sạch hơn, đẹp 
hơn, nhiều nơi có sự thay đổi đáng kể; 
khoảng cách phát triển giữa nông thôn và đô 
thị thu hẹp dần, thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội... Chương trình được chính quyền và 
nhân dân trong toàn tỉnh hưởng ứng từ khi 
mới bắt đầu triển khai vào năm 2010. 

Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 
65/93 xã (đạt 69,89%) đạt chuẩn nông thôn 
mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân 
dân tỉnh giao (60%), vượt 17 xã của Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020 (48 xã), vượt 15 xã so 
với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao đến 

năm 2020 (50 xã) và vượt xa so với vùng 
duyên hải Nam Trung Bộ (45,82% số xã đạt 
chuẩn). 

Vùng nông thôn ở Bình Thuận ngày càng đổi thay. 
Ảnh: KS. 

Tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng 
Huân chương Lao động hạng Ba và xã Hàm 
Cường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 
có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn 
mới, vượt 1 đơn vị cấp huyện so với chỉ tiêu 
Nghị quyết HĐND tỉnh giao và yêu cầu của 
Trung ương đến năm 2020. Về thực hiện bộ 
tiêu chí huyện nông thôn mới, đến nay, bình 
quân toàn tỉnh đạt 4,5/9 tiêu chí/huyện. Ước 
đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu 
người khu vực nông thôn 44,9 triệu 
đồng/người/năm, gấp hơn 3 lần so với năm 
2010 (năm 2010: 14,9 triệu 
đồng/người/năm)… 

Với phương châm xây dựng nông thôn 
mới là thường xuyên, liên tục, có điểm khởi 
đầu, nhưng không có điểm kết thúc, vậy ông 
chia sẻ phương hướng trong thời gian tới? 

Mục tiêu trong năm 2021, Bình Thuận 
phấn đấu có thêm 1 đơn vị cấp huyện đạt 
chuẩn nông thôn mới và thêm 2 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nữa, nâng tổng số xã 
đạt chuẩn nông thôn mới là 67/93 xã, trong 
đó có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 
mẫu. Chất lượng cuộc sống của cư dân 
nông thôn được nâng cao, thu nhập bình 
quân của người dân nông thôn dự kiến năm 
2021 đạt 48,9 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ 
nghèo khu vực nông thôn dưới 3%; tỷ lệ hộ 
dân được sử dụng nước sạch đạt 65%... 
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Để đạt mục tiêu trên, chúng tôi sẽ tiếp tục 
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị và xem đây là nhiệm vụ 
thường xuyên, lâu dài. Và, phải làm tốt công 
tác tuyên truyền để cả hệ thống chính trị và 
nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ về xây 
dựng nông thôn mới. Phải làm cho người 
dân xác định chính họ là chủ thể của xây 
dựng nông thôn mới, hưởng lợi từ xây dựng 
nông thôn mới. Phát huy vai trò của Ban Chỉ 
đạo các cấp, duy trì chế độ giao ban định kỳ 
hàng tháng để đánh giá kết quả thực hiện 
tháng trước, kịp thời tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc; phân công cụ thể để phát huy 
vai trò trách nhiệm của từng thành viên Ban 
Chỉ đạo. 

Đời sống kinh tế của người dân ngày càng nâng lên. 

Ảnh: KS. 

Xác định xây dựng nông thôn mới là quá 
trình liên tục, lâu dài, phải có bước đi, lộ trình 
thích hợp với điều kiện, nguồn lực của từng 
địa phương, tránh bệnh thành tích, nóng vội, 
chủ quan. Có giải pháp cụ thể duy trì, nâng 
cao các tiêu chí đã đạt và bảo đảm tính bền 
vững của từng tiêu chí. Do vậy, phải tập 
trung chỉ đạo thực hiện đối với các chỉ tiêu 
chưa đạt để phấn đấu hoàn thành và vượt 
mục tiêu của giai đoạn 2016 - 2020; xây 
dựng chương trình, kế hoạch giai đoạn 2021 
- 2025, kịp thời cụ thể hóa các văn bản Trung 
ương, nhất là các cơ chế chính sách hỗ trợ 

xây dựng nông thôn mới. Rà soát, nghiên 
cứu và ban hành cơ chế, chính sách đặc thù; 
tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù đối với các 
Đề án giao thông nông thôn, thủy lợi, nước 
sạch nông thôn… Thường xuyên phổ biến 
cách làm hay, các mô hình hiệu quả, gương 
điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn 
mới …. 

Với sự chung tay của cả cộng đồng, 
phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh 
Bình Thuận hy vọng sẽ có nhiều bước 
chuyển mới ở những năm tiếp theo, với mục 
tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần cho người dân. 

Bên cạnh kết quả đạt được, trong trình 
triển khai thực hiện tỉnh còn có một số khó 
khăn, tồn tại như nhận thức của một bộ phận 
cán bộ cơ sở và nhân dân còn hạn chế, 
nguồn vốn đầu tư cho chương trình phục vụ 
các tiêu chí xây liên quan đến xây dựng hạ 
tầng còn khó khăn do tác động của dịch 
bệnh Covid-19. Bên cạnh đó tình hình nắng 
nóng, khô hạn kéo dài đã ảnh hưởng đến 
đời sống, sản xuất của nhân dân. Công tác 
nắm tình hình ở cơ sở chưa kịp thời, việc 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải 
quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật 
tự nông thôn còn bị động. Một số địa 
phương chưa tổ chức thực hiện các giải 
pháp đồng bộ, quyết liệt để khai thác, mở 
rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế nên 
tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn 
thấp và thiếu ổn định… 

Xin cảm ơn ông! 

 
Kim Sơ-Đức Bình // 

https://nongnghiep.vn/.- 2020 
 (ngày 6 tháng 10) 

https://nongnghiep.vn/phat-huy-suc-
manh-cua-ca-he-thong-chinh-tri-va-nhan-

dan-d274462.html
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‘ĐẠI GIA’ ANH ĐỀ XUẤT LÀM ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI 12 TỶ USD 
Ở BÌNH THUẬN  

ập đoàn Enterprize Energy của Anh đề 
xuất đầu tư dự án điện gió ngoài khơi 
mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận có công 

suất 3.400MW, tổng mức đầu tư lên đến 12 
tỷ USD.  

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có 
buổi làm việc với ông Greg Hands, Thứ 
trưởng Thương mại Vương quốc Anh và 
ông Ian Raymond Hatton, Chủ tịch Tập đoàn 
Enterprize Energy (Anh) để xúc tiến dự án 
điện gió ngoài khơi ở Bình Thuận. 

Ông Ian Hatton cho biết tập đoàn đang 
hợp tác với UBND tỉnh Bình Thuận và các 
đối tác Việt Nam để triển khai dự án. 

“Dự án này đi vào hoạt động sẽ giảm phát 
thải khí CO2 rất lớn và mong muốn Chính 
phủ Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện để dự 
án được triển khai thuận lợi”, Chủ tịch Tập 
đoàn Enterprize Energy nói. 

Vị chủ tịch này kiến nghị Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ bổ sung dự án điện gió này 
vào Quy hoạch điện 8, dự kiến bắt đầu phát 
điện vào cuối năm 2025, đến năm 2028 phát 
điện toàn bộ dự án. 

Trong giai đoạn đầu, Tập đoàn Enterprize 
Energy dự kiến huy động vốn đầu tư từ một 
số đối tác nước ngoài. Tập đoàn cũng mong 
muốn đầu tư vào đường truyền tải để kết nối 
với hệ thống điện quốc gia. 

Với kinh nghiệm của mình, ông Ian Hatton 
tin tưởng giá thành sản xuất điện sẽ xuống 
thấp. 

Ước tính tập đoàn sẽ đầu tư tổng cộng 12 
tỷ USD trong vòng đời dự án, 50% số vốn đó 
là đầu tư vào kinh tế Việt Nam. Nếu Chính 
phủ khuyến khích phát triển dự án này thì 
các nhà sản xuất turbine điện gió của tập 
đoàn sẽ đến Việt Nam đầu tư sản xuất thiết 
bị. 

Với công suất 3.400MW, dự án điện gió 
ngoài khơi mũi Kê Gà trong 25 năm sẽ sản 
xuất ra lượng điện tương đương với 260 
triệu thùng dầu. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ ý 
tưởng đầu tư của tập đoàn sau khi khảo sát 
thực địa, nhất là dự án sẽ bảo vệ môi trường, 
tiết kiệm chi phí, đồng thời hoan nghênh tập 
đoàn có ý định đầu tư xây dựng lưới truyền 
tải cho dự án. 

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng đây là dự 
án đầu tiên được đề xuất ở Việt Nam với quy 
mô và tổng mức đầu tư lớn, công nghệ mới 
hiện đại, có thể có nhiều vấn đề phát sinh 
trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

Vì vậy, người đứng đầu Chính phủ yêu 
cầu nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan liên quan của Việt Nam, kịp thời 
tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm thúc đẩy 
dự án được triển khai thuận lợi nhất. 

Về ý định bổ sung Quy hoạch điện 8, Thủ 
tướng đề nghị tập đoàn báo cáo Bộ Công 
Thương vấn đề này và giao Bộ này chủ trì, 
cùng với các cơ quan liên quan xem xét. 

Thủ tướng cũng mong muốn tập đoàn 
hợp tác với Việt Nam sang cả lĩnh vực dầu 
khí, sản xuất thiết bị điện gió... 

 

Lệ Chi // https://vietnamfinance.vn.- 2020 
(ngày 1 tháng 10) 

https://vietnamfinance.vn/dai-gia-anh-de-
xuat-lam-dien-gio-ngoai-khoi-12-ty-usd-o-

binh-thuan-20180504224244408.htm

 

T 

https://vietnamfinance.vn/dai-gia-anh-de-xuat-lam-dien-gio-ngoai-khoi-12-ty-usd-o-binh-thuan-20180504224244408.htm
https://vietnamfinance.vn/dai-gia-anh-de-xuat-lam-dien-gio-ngoai-khoi-12-ty-usd-o-binh-thuan-20180504224244408.htm
https://vietnamfinance.vn/dai-gia-anh-de-xuat-lam-dien-gio-ngoai-khoi-12-ty-usd-o-binh-thuan-20180504224244408.htm


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 10 năm 2020                           __             -31- 
 

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

'BÀI TOÁN' CỦA BÌNH THUẬN 

hia sẻ với báo chí về chiến lược phát 
triển đưa Bình Thuận lên vị thế mới 
giai đoạn 2020-2025, tân Bí thư Tỉnh 

ủy Bình Thuận Dương Văn An cho biết công 
nghiệp năng lượng sẽ là một trong những trụ 
cột chính. 

Công nghiệp năng lượng sẽ là một trong những trụ 
cột chính của Bình Thuận. 

Bình Thuận là địa phương giữ nhiều kỷ 
lục về phát triển công nghiệp năng lượng, có 
37 nhà máy điện tổng công suất 6.117 MW, 
sản lượng điện theo thiết kế khoảng 31,7 tỷ 
kWh/năm. Phải thừa nhận lĩnh vực này đã 
có vai trò rất quan trọng đóng góp GDP địa 
phương cũng như đảm bảo an ninh năng 
lượng quốc gia. Chỉ riêng năm 2019, tổng 
sản lượng điện sản xuất đạt gần 27 tỷ kWh, 
đem về giá trị sản xuất trên 33 ngàn tỷ. 

Tỉnh này có đầy đủ các loại hình thủy 
điện, nhiệt điện than, điện mặt trời và điện 
gió, trong tương lai sẽ có điện khí hóa lỏng 
(LNG); có tổ hợp nhiệt điện than lớn nhất 
Việt Nam, đang nghiên cứu khảo sát một dự 
án điện gió ngoài khơi mũi Kê Gà với vốn 
đầu tư khoảng 11,9 tỷ USD. 

Thế nhưng thực tế cũng cho thấy phát 
triển ồ ạt tất cả các loại hình công nghiệp 
năng lượng, cũng là nhược điểm của Bình 
Thuận, khiến địa phương này hiện phải đối 
mặt với hai bài toán nan giải. 

Bài toán thứ nhất, là đã để mọc lên dự án 
năng lượng tiêu tốn nhiên liệu và bị đánh giá 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Trung tâm 
Nhiệt điện Vĩnh Tân, tổ hợp nhiệt điện than 
lớn nhất Việt Nam hiện nay, được địa 

phương này “đặc biệt quan tâm”, với các vấn 
đề đáng lo ngại khí thải, tro, xỉ than (thải) và 
nước làm mát. Thực tế “đau đầu” từ dự án 
này đã khiến lãnh đạo tỉnh khẳng định “Bình 
Thuận thực hiện chủ trương không chấp 
thuận thêm bất kỳ nhà máy nhiệt điện than 
nào nữa để đảm bảo yêu cầu phát triển bền 
vững”.   

Với câu chuyện “sự đã rồi” này, địa 
phương cho hay chỉ còn cách giám sát chặt 
chẽ quá trình vận hành và kiên trì kiến nghị 
các bộ, ngành bổ sung tiêu chuẩn, hướng 
dẫn kỹ thuật và các định mức kinh tế kỹ thuật 
liên quan đến sử dụng tro, xỉ để kỳ vọng 
những chất thải này “sẽ trở thành nguồn tài 
nguyên mới, phục vụ cho nền kinh tế tuần 
hoàn, vừa hiệu quả trong kinh tế vừa đảm 
bảo môi trường”. 

Bài toán thứ hai, Bình Thuận cũng không 
thể tự “hóa giải”. Đó là hạ tầng truyền tải điện 
chưa phù hợp với quy hoạch. Tổng công 
suất phát điện đang rất lớn nhưng hạ tầng 
lưới điện truyền tải đang chỉ ở mức độ trung 
bình. Một số nhà máy điện mặt trời đang 
phải giảm công suất phát, gây lãng phí và 
khó khăn cho nhà đầu tư. Có dự án “đắp 
chiếu”, chỉ vì nguyên nhân chưa thể đấu nối 
lên hạ tầng lưới điện. Để tháo gỡ vấn đề này, 
chỉ có thể bằng cách cải tạo nâng cấp, đầu 
tư xây dựng hệ thống truyền tải. 

Nắng và gió của Bình Thuận là tiềm năng, 
tài nguyên để mời gọi; nhưng để có thể “giữ 
chân” nhà đầu tư năng lượng tái tạo, thì vấn 
đề có thể ngoài khả năng, tầm với của Bình 
Thuận như hai bài toán nêu trên, cần sự giúp 
đỡ chung tay của Trung ương và các bộ, 
ngành. 

Minh Khang // 
https://www.phapluatplus.vn.- 2020 

(ngày 20 tháng 10) 

https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-
cong-nghe/bai-toan-cua-binh-thuan-

d138316.html 

 

 

C 
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BÌNH THUẬN CẦN THÁO 'ĐIỂM NGHẼN' CẢN TRỞ PHÁT TRIỂN 

heo đại tướng Lương Cường, nhiệm 
kỳ tới, Bình Thuận cần tháo những 
“điểm nghẽn” như vấn đề như chồng 

lấn quy hoạch titan, đường cao tốc Bắc - 
Nam và dự án sân bay Phan Thiết. 

Ngày 14/10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đại 
tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng Cục 
Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tới 
dự, phát biểu chỉ đạo đại hội. 

1. Tận dụng thời cơ 

Đại tướng Lương Cường đánh giá nhiệm 
kỳ qua, Bình Thuận đã đạt được nhiều kết 
quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ 
tăng GRDP bình quân đạt 7,64% - vượt kế 
hoạch đề ra và cao hơn tốc độ tăng trưởng 
bình quân của cả nước. 

 
Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Chí Hùng. 

Đặc biệt, ngành công nghiệp năng lượng 
có sự bứt phá, đưa Bình Thuận trở thành 
trung tâm lớn của cả nước. Ngoài ra, Bình 
Thuận được xem thủ phủ trái thanh long - lợi 
thế ít địa phương nào có được.  

Tuy nhiên, ông Cường cũng yêu cầu Bình 
Thuận nghiêm túc nhìn nhận những hạn 
chế, khuyết điểm còn tồn tại trong thời gian 
qua.  

Cụ thể, nền kinh tế phát triển chưa vững 
chắc, tăng trưởng không đồng đều. Công 
nghiệp dựa vào năng lượng là chính, công 
nghệ trong chế biến sản phẩm nông nghiệp 
còn yếu. Ngành du lịch tăng trưởng chưa 
tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có 
lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Trong đó, 
vụ việc người dân tập trung đông người trái 
phép, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài 

sản, chống người thi hành công vụ vào 
tháng 6/2018 gây hậu quả rất nghiêm trọng.  

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận có 349 đại biểu tham 
dự. Ảnh: Chí Hùng. 

Đại tướng Lương Cường cho rằng nhiệm 
kỳ tới Bình Thuận cần tháo những “điểm 
nghẽn” cản trở sự phát triển. Trong đó có 
các vấn đề như, chồng lấn quy hoạch titan, 
đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn 
Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu 
Giây và dự án sân bay Phan Thiết. 

"Tôi mong Ban Chấp hành Đảng bộ mới 
sẽ là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất 
đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, có tinh thần đoàn kết, có năng 
lực, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm... để đưa Bình Thuận phát triển đúng 
như mong đợi của Bộ Chính trị", ông Cường 
nói. 

2. Tập trung 3 ngành công nghiệp trụ 
cột 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn 
Ngọc Hai, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh, trình bày tóm tắt Báo cáo chính 
trị của Ban Chấp hành.  

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Phó bí thư, Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Chí Hùng. 

T 
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Chủ tịch Bình Thuận nhấn mạnh nhiệm kỳ 
qua tỉnh đã đạt được những kết quả khả 
quan, nhất là thực hiện đổi mới mô hình tăng 
trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế.  

Kinh tế của tỉnh trong 5 năm qua tăng 
trưởng khá (GRDP tăng bình quân 7,64%) 
và có sự bứt phá trong giai đoạn 2018-2019. 
Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân 
hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 7%. Sự 
nghiệp y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến 
tiến bộ. Chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục 
được nâng lên. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
trong sạch, vững mạnh được tập trung chỉ 
đạo thường xuyên. 

Theo ông Hai trong nhiệm kỳ tới, Bình 
Thuận sẽ chủ động liên kết, hợp tác và hội 
nhập; huy động và sử dụng hợp lý, có hiệu 
quả các nguồn lực; phát triển toàn diện.  

Trọng tâm của tỉnh là phát triển 3 trụ cột 
công nghiệp gồm năng lượng, chế biến; du 
lịch, thể thao biển; nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao. 

"Bình Thuận đang cố gắng nâng cao đời 
sống nhân dân, phấn đấu trở thành địa chỉ 
có sức thu hút đầu tư lớn, người tài và người 
giàu đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững", 
ông Hai nói. 

Huỳnh Hải và Chí Hùng // 
https://zingnews.vn.- 2020 

 (ngày 14 tháng 10) 
https://zingnews.vn/binh-thuan-can-thao-

diem-nghen-can-tro-phat-trien-
post1141662.html 
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BÌNH THUẬN CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ 
ĐÔNG TÂN THIỆN GẦN 46HA  

BND tỉnh Bình Thuận vừa chấp thuận 
đầu tư dự án khu đô thị mới Đông 
Tân Thiện, tại phường Tân Thiện, thị 

xã La Gi do Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát 
triển đô thị Ân Phú làm chủ đầu tư.  

Bình Thuận chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị Đông 
Tân Thiện gần 46ha 

Dự án khu đô thị mới Đông Tân Thiện có 
quy mô 45,68ha, tổng mức đầu tư 336,89 tỷ 
đồng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, 
vốn vay và vốn huy động khác. 

Thời gian thực hiện dự án từ nay đến năm 
2023. Với mục tiêu đầu tư xây dựng khu đô 
thị hoàn chỉnh đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật 
và hạ tầng xã hội, phù hợp với tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng 
bước hoàn thành cơ sở vật chất, hạ tầng cho 
thị xã La Gi theo tiêu chí của đô thị loại III. 

Đây là dự án đầu tư mới, tạo ra quỹ đất ở 
15,2ha (chiếm 33,34%); đất nhà ở xã hội 
3,8ha (chiếm 8,33% tổng diện tích dự án và 
20% diện tích đất ở của dự án); đất thương 
mại dịch vụ 2,5ha (5,48%), đất công cộng 
2,9ha (6,45%), đất cây xanh 4,1ha (9,07%), 
đất giao thông 16,8ha (36,84%), đất hạ tầng 
kỹ thuật 2.181m2 (0,48% tổng diện tích dự 
án). 

Tỉnh Bình Thuận yêu cầu chủ đầu tư 
chuyển giao cho nhà nước toàn bộ hệ thống 
các công trình hạ tầng bao gồm: đường giao 
thông, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thoát 
nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, chiếu 
sáng, thông tin liên lạc… các công trình công 
cộng không có mục đích kinh doanh sau khi 
đầu tư hoàn thành và kết thúc dự án. 

Được biết, dự án khu đô thị mới Đông Tân 
Thiện được UBND tỉnh phê duyệt chủ 
trương đầu tư vào tháng 5/2018 với quy mô 
diện tích khoảng 47,96ha. Sau đó, Công ty 
Cổ phần Đầu tư - Phát triển đô thị Ân Phú đề 
nghị điều chỉnh giảm quy mô diện tích đất dự 
án xuống 45,68ha. 

U 

https://zingnews.vn/binh-thuan-can-thao-diem-nghen-can-tro-phat-trien-post1141662.html
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Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải 
tỉnh đề nghị Công ty Ân Phú không chồng 
lấn hệ thống đường giao thông do Sở quản 
lý. Tuy nhiên, khu đất đầu tư dự án trên 
chồng lấn các tuyến đường quy hoạch theo 
đồ án quy hoạch chung thị xã La Gi đến năm 
2035 đã được tỉnh phê duyệt vào tháng 
4/2019. 

Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, UBND 
tỉnh Bình Thuận cũng đã chấp thuận đầu tư 
dự án khu đô thị mới Tây Tân Thiện do Công 
ty TNHH Đầu tư phát triển Bình Thuận làm 
chủ đầu tư. 

Dự án này có tổng diện tích 48,36ha nằm 
tại phường Tân Thiện, thị xã La Gi và có tổng 
mức đầu tư 1.582 tỷ đồng. Khu đô thị được 

chia thành 2 giai đoạn đầu tư: giai đoạn 1 từ 
năm 2019 - 2021, sẽ đầu tư xây dựng hoàn 
thiện hạ tầng với diện tích 28,7ha; giai đoạn 
2 từ năm 2022 – 2023 sẽ đầu tư xây dựng 
hoàn thiện hạ tầng với diện tích 19,66ha. 

 

Lệ Chi //  
https://vietnamfinance.vn.- 2020 

 (ngày 1 tháng 10) 

https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-
chap-thuan-dau-tu-du-an-khu-do-thi-dong-

tan-thien-gan-46ha-
20180504224244412.htm 

 

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

DU LỊCH TIẾP TỤC LÀ NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN CỦA BÌNH THUẬN 

ác định nhiệm vụ trọng tâm là phát 

triển ba trụ cột: công nghiệp (năng 

lượng, chế biến) du lịch, thể thao biển 

và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận phấn đấu để địa 

phương có nhiều hấp dẫn đối với nhà đầu 

tư, thu hút được người tài, người giàu đưa 

tỉnh phát triển nhanh và bền vững. 

Cảng Vĩnh Tân - một cảng biển quan trọng của Bình 

Thuận. 

Nhận diện tăng trưởng và tồn tại 

Đánh giá chung, Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Bình Thuận khẳng định, nhiệm kỳ 2015-

2020, kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng 

khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 

tích cực, sức cạnh tranh ngày càng nâng 

lên. 

Đáng chú ý, công nghiệp của tỉnh có tốc 

độ tăng trưởng cao, với giá trị tăng thêm 

trong giai đoạn 2016 - 2020 là 17,29%/năm. 

Tỉnh đã thu hút đầu tư hạ tầng các khu, cụm 

công nghiệp, trong đó khuyến khích phát 

triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy 

sản. Đặc biệt, công nghiệp sản xuất và phân 

phối điện tăng trưởng cao, là động lực chính 

thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh. 

Cùng với nhiệt điện than, các dự án điện gió, 

điện mặt trời được đầu tư, hòa lưới điện 

quốc gia, đã góp phần đưa Bình Thuận trở 

thành tỉnh phát triển mạnh mẽ về công 

nghiệp năng lượng. 

Ngành mũi nhọn thứ hai là du lịch tiếp tục 

phát triển theo hướng bền vững. Du lịch 

Bình Thuận nói chung và Khu du lịch Quốc 

gia Mũi Né nâng cao chất lượng, giữ vững 

được thương hiệu và uy tín. Số lượt du 

khách và doanh thu du lịch liên tục tăng qua 

từng năm. Thu hút được một số nhà đầu tư 

có tiềm lực; các dự án du lịch triển khai đạt 

kết quả tốt. Hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng 

bá du lịch được quan tâm đầu tư và phát huy 

hiệu quả, có vai trò quan trọng đối với tăng 

trưởng ngành du lịch.  

X 

https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-chap-thuan-dau-tu-du-an-khu-do-thi-dong-tan-thien-gan-46ha-20180504224244412.htm
https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-chap-thuan-dau-tu-du-an-khu-do-thi-dong-tan-thien-gan-46ha-20180504224244412.htm
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https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-chap-thuan-dau-tu-du-an-khu-do-thi-dong-tan-thien-gan-46ha-20180504224244412.htm


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 10 năm 2020                           __             -35- 
 

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

Ngoài hai lĩnh vực trên, ngành thương 

mại, dịch vụ phát triển ổn định, tăng trưởng 

tốt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất nhập 

khẩu. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp 

được tái cơ cấu đạt kết quả bước đầu, năng 

suất được nâng lên. Bước đầu thu hút một 

số dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao. Cây thanh long trở 

thành sản phẩm lợi thế có sự tăng trưởng 

nhanh về diện tích, gắn với sản xuất theo 

tiêu chuẩn an toàn.  

Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển 

dịch còn chậm, chất lượng tăng trưởng nền 

kinh tế còn hạn chế, các yếu tố khoa học 

công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực kết 

tinh trong tăng trưởng còn thấp. 

Sản xuất công nghiệp phát triển thiếu cân 

đối, tăng trưởng ngành công nghiệp chủ yếu 

dựa vào công nghiệp năng lượng, tỷ trọng 

công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản 

chưa cao, chưa phát huy hiệu quả nguồn 

nguyên liệu của địa phương.  

Du lịch chưa thực sự trở thành ngành kinh 

tế mũi nhọn, kinh tế du lịch tuy tăng trưởng 

khá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, 

chưa tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều dự án 

du lịch chậm triển khai làm lãng phí tài 

nguyên đất đai và ảnh hưởng không tốt đến 

môi trường thu hút đầu tư. Sản phẩm du lịch 

chưa phong phú, đa dạng, thiếu đẳng cấp, 

thiếu loại hình vui chơi, giải trí. Khả năng kết 

nối, liên kết vùng trong phát triển du lịch còn 

yếu.  

Tình trạng phá rừng lấn chiếm đất lâm 

nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép ở 

nhiều nơi chưa được ngăn chặn. Một số 

điểm nóng về môi trường chậm được xử lý 

dứt điểm...  

Ba trụ cột của kinh tế 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm sắp 

tới của Bình Thuận đó là tập trung chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, nâng 

cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền 

kinh tế. Với mục tiêu tập trung phát triển 

mạnh 3 trụ cột: công nghiệp (năng lượng, 

chế biến); du lịch biển, thể thao biển; nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận xác định: đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch và tổ 

chức thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh và các địa phương. Tăng 

cường liên kết với vùng kinh tế trọng điểm 

miền Trung, khu vực Đông Nam bộ và Tây 

Nguyên, phát triển hành lang kinh tế Đông - 

Tây.  

Với các ngành công nghiệp, trước hết là 

triển khai thực hiện tốt đề án Tái cơ cấu 

ngành Công Thương, Đề án trung tâm năng 

lượng theo hướng phát triển công nghiệp 

năng lượng và chế biến trở thành một trụ cột 

phát triển kinh tế của tỉnh. Tập trung hỗ trợ, 

tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sự phát triển 

ngành công nghiệp năng lượng, nhất là 

năng lượng điện gió, điện mặt trời, điện khí. 

Kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp phụ 

trợ cho ngành năng lượng. 

Phát triển công nghiệp chế biến, nâng cao 

giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản, 

nhất là các sản phẩm có lợi thế. Phát triển 

một số khu công nghiệp mới theo hướng kết 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị gắn với 

bảo vệ môi trường. 

Thực hiện cơ cấu lại và phát triển nhanh 

ngành dịch vụ, du lịch gắn kết phát triển các 

đô thị ven biển. Bình Thuận phải tiếp tục xác 

định phát triển du lịch trở thành ngành kinh 

tế mũi nhọn, Đề án “Xây dựng Bình Thuận 

thành Trung tâm du lịch - thể thao biển mang 

tầm quốc gia”, trong đó lấy khu vực Hàm 

Tiến, Mũi Né và phụ cận làm lõi lan tỏa. Tập 

trung phát triển mạnh các loại hình du lịch 

biển, thể thao biển, giải trí, nghỉ dưỡng, 

chăm sóc sức khỏe, xây dựng và hình thành 

mạng lưới các điểm đến du lịch. Nâng cao 

chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có, 

tiếp tục mở rộng liên kết, tạo ra nhiều sản 

phẩm du lịch mới, hấp dẫn, đẳng cấp cao; 

thu hút đầu tư các dự án dịch vụ du lịch… 

Xây dựng, gắn kết giữa quy hoạch phát 

triển du lịch và phát triển đô thị biển. Xây 
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dựng chuỗi đô thị biển đồng bộ, từng bước 

hiện đại, lấy Phan Thiết làm trung tâm. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng 

nông thôn mới 

Khuyến khích phát triển sản xuất nông 

nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ 

cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đẩy 

mạnh thực hiện các chính sách của Nhà 

nước về khuyến khích đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn, gắn sản xuất với chế biến 

và tiêu thụ nông sản. Hình thành vùng sản 

xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.  

Minh Trường – Đình Thu // 
https://baophapluat.vn.- 2020  

(ngày 12 tháng 10) 

https://baophapluat.vn/thoi-su/du-lich-

tiep-tuc-la-nganh-kinh-te-mui-nhon-cua-

binh-thuan-548918.html 

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

GẦN 800 TỶ ĐỒNG ĐẦU TƯ 3 CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 

 công trình được Thường trực Tỉnh ủy 
Bình Thuận chọn làm công trình chào 
mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được đánh 
giá sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo cuộc sống an toàn của người dân. 

Đến nay, 3 công trình với tổng mức đầu 
tư khoảng gần 800 tỷ đồng được Thường 
trực Tỉnh ủy Bình Thuận chọn làm công trình 
chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được các 
đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 
đưa vào sử dụng theo đúng thời gian đề 
ra.     

Các công trình, gồm: Khu neo đậu tránh 
trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý (giai đoạn 
I); Hệ thống cấp nước thị trấn Đức Tài và các 
xã Đức Tín, Đức Hạnh, Tân Hà và Đông Hà, 
huyện Đức Linh; Mở rộng đường từ đá Ông 
Địa đến Khu du lịch Hoàng Ngọc. Tổng mức 
đầu tư xây dựng 3 công trình này khoảng 
779 tỷ đồng. Đây là những công trình quan 
trọng được Thường trực Tỉnh ủy đánh giá 
cao vì mang ý nghĩa trên các mặt kinh tế - xã 
hội, đảm bảo cuộc sống an toàn của người 
dân. 

Trong đó, với mức đầu tư trên 542 tỷ 
đồng, công trình Khu neo đậu tránh trú bão 
cho tàu cá đảo Phú Quý (giai đoạn 1) là nơi 
neo đậu tránh trú bão cấp vùng, có thể đáp 
ứng cho 1.000 tàu cá có công suất đến 
600CV của tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân 
cận hoạt động khai thác hải sản trên ngư 

trường vùng biển Nam Trung bộ, quần đảo 
Trường Sa và Nhà giàn DK-1 vào neo đậu, 
tránh trú bão. Quy mô diện tích mặt nước 
khu neo đậu là 55ha. Công trình bao gồm 2 
hạng mục là đê chắn sóng phía Đông, đê 
chắn sóng phía Tây và hệ thống phao neo 
tàu. 

Công trình mở rộng đường từ đá Ông Địa đến Khu du 
lịch Hoàng Ngọc được xem là công trình quan trọng, 
góp phần quảng bá hình ảnh du lịch TP Phan Thiết, 
đáp ứng các tiêu chí của Khu du lịch Quốc gia Mũi Né 

Công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt 
tại xã Đức Tín khi hoàn thành sẽ có công 
suất vận hành bình thường 3.000 m3/ngày, 
có thể đạt công suất tối đa 5.000 m3/ngày 
đêm, cấp nước đến từng hộ gia đình thuộc 
thị trấn Đức Tài và các xã: Đức Tín, Đức 
Hạnh, Tân Hà, Đông Hà, huyện Đức Linh.  

Đặc biệt, công trình mở rộng đường từ đá 
Ông Địa đến Khu du lịch Hoàng Ngọc được 
xem là công trình quan trọng, góp phần 

3 
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quảng bá hình ảnh du lịch TP Phan Thiết, 
đáp ứng các tiêu chí của Khu du lịch Quốc 
gia Mũi Né. 

Một phần đoạn đường huyết mạch ra Khu du lịch Mũi 
Né được mở rộng, hai bên đường đều đã có vỉa hè 

Công trình này có tổng mức đầu tư gần 
170 tỷ đồng đã góp phần nâng cấp hạ tầng 
giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, đặc biệt là du lịch, đáp ứng nhu cầu bức 
xúc về giao thông đi lại, vận chuyển hàng 
hóa, đảm bảo giao thông, mỹ quan đô thị và 
an ninh quốc phòng. 

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

 (ngày 3 tháng 10) 

https://www.sggp.org.vn/gan-800-ty-
dong-dau-tu-3-cong-trinh-chao-mung-dai-

hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-binh-thuan-
689227.html

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

GPMB 3 TUYẾN CAO TỐC QUA BÌNH THUẬN ĐẠT 97,8% 

ỉnh Bình Thuận đã cơ bản hoàn thành 
bàn giao mặt bằng sạch cho 3 dự án 
cao tốc Bắc - Nam. 

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo Bộ 
GTVT, tỉnh Bình Thuận tham dự nghi thức khởi công 
cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ngày 30/9. 

Chiều 8/10, thông tin với PV Báo Giao 
thông, ông Nguyễn Tấn Lê - Phó giám đốc 
phụ trách Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cho biết 
tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) 3 tuyến 
cao tốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gồm 
Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết 
và Phan Thiết - Dầu Giây đã đạt 97,8%. 

Cụ thể tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã bàn 
giao được 100% mặt bằng cho chủ đầu tư. 
Tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã bàn giao 
98,1%, đoạn Phan Thiết - Dầu Giây đã bàn 
giao 92,2% diện tích mặt bằng sạch cho chủ 
đầu tư. Hiện tại còn 59 hộ chưa nhận tiền 
bồi thường.“Dự kiến địa phương sẽ bàn giao 

diện tích mặt bằng của 3 tuyến cao tốc còn 
lại ngay trong tháng 10 này”, ông Lê nói 

Theo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận để phục 
vụ GPMB dự án cao tốc tỉnh đã xây dựng 
xong hạ tầng 5 khu tái định cư đáp ứng nhu 
cầu 162 hộ dân. Các huyện đang tổ chức 
giao đất cho các hộ đủ điều kiện vào xây 
dựng nhà ở. Các huyện đang đẩy nhanh 
công tác di dời hệ thống điện, nước, viễn 
thông.  

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo -Phan Thiết và Phan Thiết - 
Dầu Giây qua tỉnh Bình Thuận dự kiến thông xe cuối 
năm 2022. 

Đối với việc di dời đường dây 500kv và 
220kv, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết đến nay 
huyện Hàm Thuận Nam đã trình Bộ Công 
thương thẩm định hồ sơ thiết kế di dời. Các 
huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận 
Bắc đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế để trình 
Bộ Công thương. Riêng đoạn Phan Thiết - 
Dầu Giây đang trong quá trình lựa chọn đơn 
vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế. 

T 
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Trước đó ngày 30/9, Bộ GTVT đã đồng 
loạt khởi công 3 dự án thành phần thuộc Dự 
án cao tốc Bắc - Nam gồm: Mai Sơn - QL45, 
Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu 
Giây. Dự kiến 3 tuyến cao tốc sẽ đưa vào 
khai thác vào cuối năm 2022. 

Sau khi kết nối toàn tuyến, các dự án sẽ 
kết nối các trung tâm kinh tế, biệt là 3 vùng 
kinh tế trọng điểm, các khu kinh tế, khu công 

nghiệp trọng yếu; từng bước hoàn thiện kết 
cấu hạ tầng giao thông đồng bộ. 

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

(ngày 8 tháng 10) 

https://www.baogiaothong.vn/gpmb-3-
tuyen-cao-toc-qua-binh-thuan-dat-978-

d481923.html

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

TẠI SAO NHIỀU KHÁCH HÀNG CHỌN ĐẦU TƯ VÀO THỊ TRƯỜNG 
BĐS PHAN THIẾT? 

 

hị trường bất động sản Phan Thiết 
(Bình Thuận) sôi động trở lại và đón 
nhận nhiều dự án nghỉ dưỡng có quy 

mô lớn. Các chuyên gia và nhà đầu tư không 
ngừng đổ xô về nơi đây, tạo nên sức nóng 
cực lớn, đánh dấu bước ngoặt để Phan 
Thiết được đổi mới, phát triển đúng tiềm 
năng của chính mình. 

Tại sao nhiều khách hàng chọn đầu tư 
vào thị trường Phan Thiết? Điều gì đã thu 
hút và hấp dẫn giới đầu tư đến vậy? Tìm 
hiểu ngay. 

Cơ sở hạ tầng được đầu tư quy mô với 
các công trình nghìn tỷ 

Dự án cao tốc Bắc Nam, quan trọng nhất là Phan 
Thiết - Dầu Giây , tổng vốn đầu tư hơn 14 nghìn tỷ 
đồng 

Bình Thuận nói chung và Phan Thiết nói 
riêng đang dần khẳng định mình trong cuộc 
đua về cơ sở hạ tầng. Nhiều dự án có kinh 
phí đầu tư hàng tỷ đô đã được đầu tư xây 
dựng và thúc đẩy tiến độ trong thời gian qua. 

Dự án cao tốc Bắc Nam, quan trọng nhất 
là Phan Thiết - Dầu Giây (tổng vốn đầu tư 
hơn 14 nghìn tỷ đồng, Phan Thiết - Vĩnh Hảo 

(tổng vốn đầu tư hơn 10 nghìn tỷ đồng) đã 
được đẩy nhanh xây dựng nhằm giải tỏa áp 
lực cho QL1A và rút ngắn khoảng cách từ 
các nơi khác đến Phan Thiết. Bình Thuận 
cũng đầu tư gần 1.600 tỷ đồng để nâng cấp 
và mở rộng tuyến đường ven biển đoạn Kê 
Gà - Tân Thiện và làm mới đoạn Phan Thiết 
- Kê Gà. 

Chưa dừng ở đó, sân bay quốc tế Long 
Thành cũng được Thủ tướng chính phủ phê 
duyệt để thành cảng hàng không quốc tế lớn 
nhất nước ta. Sân bay Phan Thiết với hơn 
10 nghìn tỷ đồng đầu tư đã được thúc đẩy 
tiến độ thi công, sớm đưa vào hoạt động, có 
thể đón 2 triệu khách/năm. 

Giờ đây, việc du khách trong và ngoài 
nước đến Phan Thiết cực kỳ dễ dàng, đồng 
bộ cả 3 đường hàng không - biển - bộ. 

Thiên đường nghỉ dưỡng Phan Thiết 
có lợi thế về biển 

Phan Thiết sở hữu những đường biển dài 
tuyệt đẹp, những bãi cát trắng, những hàng 
dừa xanh cong vút, đẹp như mơ. Phan Thiết 
có số giờ nắng cao, khí hậu quanh năm 
nắng gió, ít bão và có thể du lịch cả 12 tháng 
trong năm. Những tuyến đường của Phan 
Thiết đẹp ngất ngây không thua kém các 
tuyến đường đẹp ở những nơi du lịch khác. 

Phan Thiết là "thủ đô resort" lâu đời ở 
nước ta, nhiều chuyên gia ví von là "nàng 
công chúa ngủ trong rừng". Tiềm năng phát 
triển các trò chơi giải trí, thể thao biển… chỉ 
là sớm hay muộn và Phan Thiết được dự 
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báo sẽ thành trung tâm du lịch thể thao cấp 
quốc gia, dẫn đầu Đông Nam Á. Phan Thiết 
lại sở hữu truyền thống đặc sắc, lâu đời dễ 
dàng thu hút khách nhờ các lễ hội văn hoá. 

Phan Thiết có hàng loạt các dự án bất động sản từ 
khu nghỉ dưỡng, condotel, biệt thự… với hàng loạt 
tiện ích kết nối trong từng dự án. 

Những vùng đất hoang mạc ở Bình Thuận 
như Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc hay cung 
đường phượt đẹp như mơ Phan Dũng - Tà 
Năng hấp dẫn giới trẻ và khách nước ngoài, 
hỗ trợ cho du lịch Phan Thiết phát triển đúng 
với tiềm lực của mình. 

Đa dạng về dự án bất động sản thích 
hợp với nhu cầu nhà đầu tư 

Phan Thiết có hàng loạt các dự án bất 
động sản, từ khu nghỉ dưỡng, condotel, biệt 
thự… với hàng loạt tiện ích kết nối trong 
từng dự án, thích hợp cho từng mục đích sử 
dụng của nhà đầu tư. 

Các thương hiệu bất động sản nghỉ 
dưỡng lớn đầu tư bài bản chuẩn quốc tế, 
quy mô khủng tại Phan Thiết sẽ làm nóng thị 
trường. Giá bán những dự án này luôn hấp 
dẫn đi kèm nhiều chương trình ưu đãi là cơ 
hội vàng cho nhà đầu tư xuống tiền. 

Tương lai không xa, Phan Thiết phát triển 
đúng với tiềm năng vốn có, sẽ trở thành 
điểm nóng thu hút nhiều nhà đầu tư bất động 
sản, tương tự như kịch bản của Đà Nẵng, 
Nha Trang 5 năm về trước. 

Quốc Tế // https://baoquocte.vn.- 2020 
(ngày 5 tháng 10) 

https://baoquocte.vn/tai-sao-nhieu-
khach-hang-chon-dau-tu-vao-thi-truong-

bds-phan-thiet-125452.html 

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

XÚC TIẾN SIÊU DỰ ÁN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ 12 TỈ USD NGOÀI KHƠI BIỂN 
BÌNH THUẬN  

ập đoàn năng lượng Anh Enterprize 
Energy đang xúc tiến Dự án điện gió 
Thăng Long Wind ngoài khơi bờ biển 

Bình Thuận, quy mô diện tích hơn 2.000 
km2, công suất 3.400 MW, tổng mức đầu tư 
gần 12 tỉ USD, là dự án điện gió lớn nhất Việt 
Nam và thế giới. 

Thăng Long Win có công suất 3.400 MW, trải trên 
điện tích 2.000 km2, tổng vốn đầu tư gần 12 tỉ USD, 
là dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất Việt Nam và Thế 

giới. Ảnh: Thanhlongwind.  

Ngày 30/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc đã tiếp Quốc vụ khanh phụ trách Chính 
sách Thương mại Vương Quốc Anh, Greg 
Hands và Chủ tịch tập đoàn năng lượng của 
Anh, Enterprize Energy, Ian Raymond 
Hatton - đang có chuyến thăm làm việc tại 
Việt Nam để xúc tiến Dự án điện gióThăng 
Long Wind (thanglongwind), ngoài khơi biển 
Kê Gà, Bình Thuận, theo Đại sự quán Anh 
tại Việt Nam. 

Theo thanglongwind, Dự án đã được 
khảo sát, nghiên cứu trong nhiều năm, nằm 
ngoài khơi cách bờ biển Bình Thuận (tính từ 
mũi Kê Gà trở ra) khoảng 50 km, diện tích 
trên 2.000 km2, có tốc độ gió bình quân 
9,5m/s; kết cấu trụ gió đặc biệt, các tua bin 
có thể có công suất khác nhau. Những tua 
bin đầu tiên được xây dựng có công suất 
khoảng 9,5MW, sau đó sẽ được tăng lên 
10MW, 12MW. 
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Lễ công bố giấy phép khảo sát dự án Thanglong Wind 
ngoài khơi mũi Kê Gà - Bình Thuận. Ảnh: 
thanhlongwind. 

Thăng Long Wind là siêu sự án điện gió, 
tổng công suất 3.400MW, được chia ra 6 
phân kỳ đầu tư, bao gồm 5 giai đoạn 600MW 
và một giai đoạn 400MW. Giai đoạn 600MW 
đầu tiên sẽ bao gồm 64 tuabin 9,5MW dự 
kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2022 
hoặc đầu năm 2023. Các giai đoạn 600MW 
còn lại dự kiến sẽ được vận hành vào năm 
2026.  

Vốn đầu tư được thu xếp cho toàn bộ dự 
án tương ứng khoảng 11,9 tỷ USD, chưa kể 
phần đầu tư cho kết nối vào hệ thống điện 
quốc gia. Enterprize Energy cho biết sẵn 
sàng xem xét đầu tư bổ sung nâng cấp lưới 
điện cho Dự án nếu được Chính phủ cho 
phép. 

Dự án Điện gió Thăng Long là dự án 
được đầu tư bởi liên danh các công ty năng 
lượng, đứng đầu là Tập đoàn Năng lượng 
Enterprize và các đối tác nước ngoài, bao 
gồm Société Générale (SOC GEN), MHI 
Vestas Offshore Wind (MVOW), ODE; Đối 
tác trong nước: Vietsovpetro, PVC - MS, 
EVN PECC3, Haduco, Hemera Media. 
Mitsubishi Vestas Offshore Wind, một liên 
doanh của Vetas Wind System A / S và 
Mitsubishi Heavy Industries Ltd, sẽ cung cấp 
các tuabin gió. 

Tổ hợp nhà đầu tư đã làm việc với UBND 
tỉnh Bình Thuận và được UBND tỉnh Bình 
Thuận chấp nhận đầu tư. Dự án đã trình Thủ 
tướng Chính phủ xem xét giữa năm 2018. 

Ngày 7/9/2018, thực hiện ý kiến chỉ đạo 
của Thủ tướng, Bộ Công Thương đã có Văn 
bản số 7250/BCT-BN, về việc đề nghị Công 
ty Năng lượng Enterpize thực hiện một số 
quy trình để đảm bảo dự án hoàn thành 

được các thủ tục cần thiết với các bộ, ngành 
liên quan. 

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, 
ngành, địa phương, ngày 12/6/2019, Bộ 
Công Thương đã có văn bản chính thức số 
4146/ BCT – ĐL, cho phép nhà đầu tư 
Enterprize Energy triển khai khảo sát chi tiết 
kèm theo văn bản số 01/EEVN ngày 
11/3/2019, tại khu vực biển ngoài khơi mũi 
Kê Gà, Bình Thuận. 

Đại diện Enterprize Energy và Vietsovpetro / PVC MS 
ký kết biên bản ghi nhớ (MOU). Ảnh: thanhlongwind. 

Ngày 22/7, tại Hội nghị Thượng đỉnh 
Năng lượng Việt Nam 2020, Hà Nội, đại diện 
Tập đoàn Năng lượng Enterprize - chủ đầu 
tư dự án điện gió Thăng Long Wind và nhà 
thầu chế tạo trong nước Vietsovpetro / PVC 
MS đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) để cung 
cấp thiết bị và dịch vụ cho Dự án. 

Phạm vi công việc do Liên danh 
Vietsovpetro & PVC-MS đảm nhận dự kiến 
bao gồm thiết kế xây dựng, chế tạo, hạ thủy, 
vận chuyển, lắp đặt kết cấu móng và các 
dịch vụ hỗ trợ bổ sung. Dự án này sẽ tận 
dụng năng lực thi công kết cấu của Việt Nam 
thông qua Vietsovpetro và PVC-MS, giúp 
Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu Đông 
Nam Á về phát triển điện gió ngoài khơi. 

Theo ông Ian Hatton, Chủ tịch Tập đoàn 
Năng lượng Enterprize, Việt Nam có tổng 
công suất gió ước tính khoảng 513.360 MW, 
lớn nhất Đông Nam Á.  

Văn Nguyễn // 
https://baovephapluat.vn.- 2020  

(ngày 2 tháng 10) 

https://baovephapluat.vn/kinh-te/tai-
chinh-ngan-hang/xuc-tien-sieu-du-an-du-

an-dien-gio-12-ti-usd-ngoai-khoi-bien-binh-
thuan-95496.html 

https://baovephapluat.vn/kinh-te/dung-hang-viet/phat-trien-sieu-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-tri-gia-hon-10-ti-usd-91565.html
https://baovephapluat.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/xuc-tien-sieu-du-an-du-an-dien-gio-12-ti-usd-ngoai-khoi-bien-binh-thuan-95496.html
https://baovephapluat.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/xuc-tien-sieu-du-an-du-an-dien-gio-12-ti-usd-ngoai-khoi-bien-binh-thuan-95496.html
https://baovephapluat.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/xuc-tien-sieu-du-an-du-an-dien-gio-12-ti-usd-ngoai-khoi-bien-binh-thuan-95496.html
https://baovephapluat.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/xuc-tien-sieu-du-an-du-an-dien-gio-12-ti-usd-ngoai-khoi-bien-binh-thuan-95496.html
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 II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

BÌNH THUẬN: TRAO TẶNG HƠN 1.000 SUẤT QUÀ TRUNG THU 
CHO THIẾU NHI SUỐI KIẾT 

ối ngày 30/9/2020, tại trường Tiểu học 
Suối Kiết, xã Suối Kiết, huyện Tánh 
Linh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình 

Thuận phối hợp Đoàn Khối các Cơ quan và 
Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình 
Đêm hội trăng rằm 2020. 

 

Tham dự chương trình có đồng chí 
Nguyễn Minh Tân – Phó Trưởng Ban Dân 
vận Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Hải Duyên - Bí 
thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp 
tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Phương An - Phó 
Giám đốc Sở GD&ĐT; đồng chí Nguyễn 
Hữu Phước – Phó Chủ tịch UBND huyện 
Tánh Linh; đồng chí Lâm Hồng Tuyên – 
Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng 
Đội tỉnh; đồng chí Trần Sinh Toàn – Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội 
LHTN Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí lãnh 
đạo địa phương và sự có mặt của 700 thiếu 
nhi trên toàn xã. 

Tại chương trình, đồng chí Trần Thị Bích 
Trâm – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã đọc 
thư chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng đến các em thiếu nhi. 
Qua đọcchúc tết của Chủ tịch nước, lãnh 
đạo địa phương cũng luôn mong rằng, các 
cháu thiếu nhi của xã sẽ luôn học tập tốt, 
vâng lời cha mẹ; có nhiều nỗ lực cố gắng 
trong cả học tập lẫn cuộc sống; khắc phục 
mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn xứng đáng là 
con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. 

Khép lại chương trình, Ban Tổ chức cũng 
đã trao tặng 1.000 suất quà Trung thu cho 
các em học sinh khối mẫu giáo, trường Tiểu 
học trên địa bàn xã Suối Kiết. 

Đồng chí Nguyễn Minh Tân - Phó Trưởng ban Dân 
vận Tỉnh ủy và đồng chí Lâm Hồng Tuyên - Quyền Bí 
thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao quà 
cho các em thiếu nhi của trường Tiểu học Suối Kiết, 
huyện Tánh Linh 

Bên cạnh đó, chiều cùng ngày, Ban Tổ 
chức đã đến thăm và trao tặng 20 phần quà 
cho các em thiếu nhi khuyết tật tại nhà không 
đến dự chương trình. Những phần quà tuy 
nhỏ nhưng đã phần nào thể hiện sự quan 
tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và 
Đoàn thanh niên tỉnh nhà để các em thiếu 
nhi được sống, học tập, rèn luyện trong môi 
trường an toàn, lành mạnh, đón tết Tết 
Trung thu năm 2020 thật ý nghĩa. 

  

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

(ngày 2 tháng 10) 

http://doanthanhnien.vn/tin-
tuc/doi-tntp-ho-chi-minh/binh-thuan-
trao-tang-hon-1-000-suat-qua-trung-

thu-cho-thieu-nhi-suoi-kiet 

 

 
 

T 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-ho-chi-minh/binh-thuan-trao-tang-hon-1-000-suat-qua-trung-thu-cho-thieu-nhi-suoi-kiet
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-ho-chi-minh/binh-thuan-trao-tang-hon-1-000-suat-qua-trung-thu-cho-thieu-nhi-suoi-kiet
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-ho-chi-minh/binh-thuan-trao-tang-hon-1-000-suat-qua-trung-thu-cho-thieu-nhi-suoi-kiet
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-ho-chi-minh/binh-thuan-trao-tang-hon-1-000-suat-qua-trung-thu-cho-thieu-nhi-suoi-kiet
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BÌNH THUẬN: TUYÊN DƯƠNG 18 GƯƠNG THANH NIÊN 
VƯỢT KHÓ - TOẢ SÁNG NGHỊ LỰC VIỆT 

ối 09/10, tại Công viên Võ Văn Kiệt, 
thành phố Phan Thiết, Tỉnh đoàn - Hội 
LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ 

chức chương trình Liên hoan tuyên truyền 
ca khúc cách mạng với chủ đề “Tuổi trẻ Bình 
Thuận tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” và 
Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt, tuyên 
dương Thanh niên vượt khó năm 2020. 

 

Tham dự chương trình có đồng chí 
Nguyễn Hoài Anh - Phó Chủ tịch Thường 
trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí 
Nguyễn Minh Tân - Phó Trưởng ban Dân 
vận Tỉnh uỷ; đồng chí Lâm Hồng Tuyên - 
Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng 
Đội tỉnh; đồng chí Trần Sinh Toàn - Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội 
LHTN Việt Nam tỉnh - Trưởng ban tổ chức 
Liên hoan; anh Đỗ Khắc Đông Quân - Phó 
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; các đồng 
chí đại diện lãnh đạo các Văn phòng, các 
Ban Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo các Sở, 
ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội tỉnh cùng 
đó là sự hiện diện của hơn 500 bạn đoàn 
viên thanh niên trên địa bàn thành phố Phan 
Thiết. 

Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành 
lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 
15/10/2020), trong khuôn khổ chương trình, 
Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức 
Chương trình chào mừng kỷ niệm ngày 
thành lập Hội và tuyên dương 18 gương 
thanh niên vượt khó - toả sáng nghị lực Việt. 
Đây là những tấm gương tiêu biểu đại diện 
cho những thanh niên trên toàn tỉnh. 

Tuyên dương 18 gương thanh niên vượt khó - toả 
sáng nghị lực Việt 

Tại chương trình, anh Đỗ Khắc Đông 
Quân - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh 
Bình Thuận đã trao tặng những phần quà 
cho các thanh niên được tuyên dương./. 

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

(ngày 12 tháng 10) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-
viet-nam/binh-thuan-tuyen-duong-18-

guong-thanh-nien-vuot-kho---toa-sang-nghi-
luc-viet 

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

CÔNG AN BÌNH THUẬN QUYÊN GÓP NỬA TỈ ĐỒNG HỖ TRỢ 
MIỀN TRUNG 

goài quyên góp được nửa tỉ đồng, 
Công an Bình Thuận cũng kêu gọi 
cán bộ, chiến sĩ tham gia ủng hộ 

đồng bào miền Trung bằng nhu yếu phẩm, 
hiện vật. 

Sáng 21-10, Công an tỉnh Bình Thuận đã 
tổ chức lễ phát động quyên góp hỗ trợ đồng 
bào các tỉnh miền Trung thiệt hại do lũ lụt. 

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an 
tỉnh Bình Thuận đã kêu gọi toàn thể cán bộ, 
chiến sĩ phát huy truyền thống tương thân, 
tương ái, lá lành đùm lá rách bằng những 
việc làm thiết thực nhất chia sẻ khó khăn với 
đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Cùng chung 
tay góp sức với nhân dân cả nước hỗ trợ và 

T 

N 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-viet-nam/binh-thuan-tuyen-duong-18-guong-thanh-nien-vuot-kho---toa-sang-nghi-luc-viet
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-viet-nam/binh-thuan-tuyen-duong-18-guong-thanh-nien-vuot-kho---toa-sang-nghi-luc-viet
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-viet-nam/binh-thuan-tuyen-duong-18-guong-thanh-nien-vuot-kho---toa-sang-nghi-luc-viet
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-viet-nam/binh-thuan-tuyen-duong-18-guong-thanh-nien-vuot-kho---toa-sang-nghi-luc-viet
https://plo.vn/tags/IGzFqSBs4buldA==/lu-lut.html
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giúp đỡ đồng bào miền Trung nhanh chóng 
khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. 

Quang cảnh buổi quyên góp. Ảnh NY 

Giám đốc Công an Bình Thuận cũng yêu 
cầu lãnh đạo công an các đơn vị, địa 
phương tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt 
công tác chuẩn bị và chủ động ứng phó với 
tình huống thiên tai, bão lũ. Khẩn trương rà 
soát các phương án, trang thiết bị, phương 
tiện. Quán triệt phương châm “4 tại chỗ" 
nhằm chủ động, sẵn sàng trong ứng phó với 
thiên tai. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tổ 
chức ứng trực, trực sẵn sàng chiến đấu và 
tham gia cứu hộ, cứu nạn. 

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an Bình Thuận 
trao 500 triệu  đồng cho đại diện Ủy ban MTTQ, ủng 

hộ đồng bào miền Trung  

Sau lời kêu gọi, tổng kết đã quyên góp tại 
chỗ được 500 triệu đồng. Đại tá Trần Văn 
Toản đã trao số tiền cho đại diện Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận để chuyển 
đến giúp đỡ cho đồng bào miền Trung.  

Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể thuộc 
Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã phát động, 
kêu gọi đoàn viên, hội viên nhiệt tình tham 
gia ủng hộ đồng bào miền Trung với nhiều 
hình thức khác nhau bằng các loại nhu yếu 
phẩm, hiện vật... 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 21 tháng 10) 

https://plo.vn/xa-hoi/cong-an-binh-thuan-
quyen-gop-nua-ti-dong-ho-tro-mien-trung-

945352.html

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

ĐẶC SẮC LỄ HỘI VĂN HÓA DU LỊCH DINH THẦY THÍM 
TẠI BÌNH THUẬN 

hần lễ là một chuỗi các nghi thức 
truyền thống như lễ nghinh Thần, 
rước sắc phong, lễ nhập điện an vị, 

thỉnh thực, giỗ Tiền Hiền và cúng binh gia… 

Sáng 30/10, rất đông du khách và người 
dân địa phương nô nức về Di tích lịch sử-
văn hóa Dinh Thầy Thím (tại xã Tân Tiến, thị 
xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) để tham dự Lễ 
nghinh thần, rước sắc phong và bằng công 
nhận di tích - một nghi lễ quan trọng và là 
hoạt động khai hội Lễ hội văn hóa-du lịch 
Dinh Thầy Thím năm 2020. 

Là một trong năm lễ hội văn hóa tiêu biểu 
được tỉnh Bình Thuận chọn để phục vụ phát 

triển du lịch của địa phương, Lễ hội văn hóa-
du lịch Dinh Thầy Thím mang ý nghĩa lịch sử 
văn hóa, ghi khắc công đức của Thầy Thím. 

Theo truyền thuyết, Thầy Thím đã có 
nhiều công lao to lớn giúp đỡ dân nghèo bốc 
thuốc chữa bệnh, đóng ghe thuyền giúp ngư 
dân, khai hoang đồng ruộng… Ngày nay, Lễ 
hội văn hóa-du lịch Dinh Thầy Thím đã trở 
thành nét văn hóa truyền thống của không 
chỉ riêng người dân địa phương mà còn thu 
hút hàng trăm nghìn lượt du khách khắp nơi 
về tham gia lễ hội. 

Diễn ra trong ba ngày (30/10, 31/10 và 
1/11), Lễ hội được tổ chức trong không gian 

P 

https://plo.vn/tags/IGPDtG5nIGFuIELDrG5oIHRodeG6rW4=/cong-an-binh-thuan.html
https://plo.vn/tags/xJDhuqFpIFTDoSBUcuG6p24gVsSDbiBUb-G6o24=/dai-ta-tran-van-toan.html
https://plo.vn/tags/xJDhuqFpIFTDoSBUcuG6p24gVsSDbiBUb-G6o24=/dai-ta-tran-van-toan.html
https://plo.vn/xa-hoi/cong-an-binh-thuan-quyen-gop-nua-ti-dong-ho-tro-mien-trung-945352.html
https://plo.vn/xa-hoi/cong-an-binh-thuan-quyen-gop-nua-ti-dong-ho-tro-mien-trung-945352.html
https://plo.vn/xa-hoi/cong-an-binh-thuan-quyen-gop-nua-ti-dong-ho-tro-mien-trung-945352.html
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văn hóa đặc trưng, đậm nét dân gian với 
nhiều hoạt động đặc sắc. Phần lễ là một 
chuỗi các nghi thức truyền thống như lễ 
nghinh Thần, rước sắc phong, lễ nhập điện 
an vị, thỉnh thực, giỗ Tiền Hiền và cúng binh 
gia. 

Lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím tại Khu di tích 
văn hóa Dinh Thầy Thím, xã Tân Tiến, thị xã La Gi 
(Bình Thuận) hồi tháng Tư. (Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN) 

Theo Ban Tổ chức lễ hội, trước tình hình 
dịch COVID-19, Lễ hội văn hóa-du lịch Dinh 

Thầy Thím năm nay được Ban Tổ chức chủ 
động cắt giảm nhiều nội dung; ngoài các 
nghi thức được tiến hành như truyền thống, 
phần hội gồm các hoạt động thể thao và các 
trò chơi dân gian sẽ không được tổ chức. 

Để đảm bảo an ninh trật tự, Ban Tổ chức 
đã bố trí khu sinh hoạt cộng đồng để khách 
hành hương có không gian rộng nghỉ ngơi, 
ăn uống, vui chơi. 

Ban Quản lý di tích phối hợp với các lực 
lượng tăng cường kiểm tra, khắc phục tối đa 
nạn ăn xin, móc túi và bán hàng rong chèo 
kéo du khách./. 

Nguyễn Thanh // 
https://www.vietnamplus.vn.- 2020  

(ngày 30 tháng 10) 

https://www.vietnamplus.vn/dac-sac-le-
hoi-van-hoa-du-lich-dinh-thay-thim-tai-binh-

thuan/674370.vnp

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

GIA HẠN CUỘC THI SÁNG TÁC ẢNH, VIDEO CLIP, VIẾT BÀI 
VỀ BÌNH THUẬN NĂM 2020 

ể tạo điều kiện cho các tác giả có 
thêm thời gian tìm hiểu và khám phá 
vẻ đẹp văn hóa, con người và các 

điểm đến của du lịch Bình Thuận, Sở 
VHTTDL tỉnh Bình Thuận vừa có thông báo 
gia hạn thời gian nhận tác phẩm Cuộc thi 
sáng tác ảnh, video clip, viết bài về Bình 
Thuận năm 2020. 

 

Cuộc thi được phát động từ ngày 
01/8/2020 đến ngày 10/10/2020 là hạn cuối 
nhận tác phẩm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng 
dịch COVID-19 nên số lượng tác phẩm tham 
gia dự thi còn hạn chế, BTC quyết định gia 
hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi đến ngày 

10/4/2021, triển lãm và trao giải Cuộc thi dự 
kiến sẽ diễn ra từ 26 - 30/4/2021. 

Với chủ đề “Bình Thuận - Điểm hẹn xanh” 
những tác phẩm dự thi tập trung phản ánh 
thế mạnh của tỉnh là du lịch xanh, nông 
nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch. Tất 
cả các tổ chức, cá nhân đều có thể tham gia 
và không giới hạn tuổi tác, số lượng tác 
phẩm dự thi. 

Tác phẩm ảnh dự thi gửi trực tiếp tại địa 
chỉ https://anhdepbinhthuan2020.com; video 
clip gửi về Đài Phát thanh - Truyền hình Bình 
Thuận qua email: banbientap@btv.org.vn 
hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ 339 - 341 Thủ 
Khoa Huân, Tp. Phan Thiết; bài viết gửi về 
Báo Bình Thuận qua email: 
baobinhthuan@gmail.com hoặc 335 Võ Văn 
Kiệt, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Hải Ninh // http://baodulich.net.vn.- 2020 
(ngày 20 tháng 10) 

http://baodulich.net.vn/Gia-han-Cuoc-thi-
sang-tac-anh-video-clip-viet-bai-ve-Binh-

Thuan-nam-2020-15-24562.html

Đ 

https://www.vietnamplus.vn/tags/COVID-19.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Dinh-Th%e1%ba%a7y-Th%c3%adm.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Dinh-Th%e1%ba%a7y-Th%c3%adm.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/tr%c3%b2-ch%c6%a1i-d%c3%a2n-gian.vnp
https://www.vietnamplus.vn/dac-sac-le-hoi-van-hoa-du-lich-dinh-thay-thim-tai-binh-thuan/674370.vnp
https://www.vietnamplus.vn/dac-sac-le-hoi-van-hoa-du-lich-dinh-thay-thim-tai-binh-thuan/674370.vnp
https://www.vietnamplus.vn/dac-sac-le-hoi-van-hoa-du-lich-dinh-thay-thim-tai-binh-thuan/674370.vnp
http://baodulich.net.vn/Gia-han-Cuoc-thi-sang-tac-anh-video-clip-viet-bai-ve-Binh-Thuan-nam-2020-15-24562.html
http://baodulich.net.vn/Gia-han-Cuoc-thi-sang-tac-anh-video-clip-viet-bai-ve-Binh-Thuan-nam-2020-15-24562.html
http://baodulich.net.vn/Gia-han-Cuoc-thi-sang-tac-anh-video-clip-viet-bai-ve-Binh-Thuan-nam-2020-15-24562.html
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HÀM THUẬN NAM (BÌNH THUẬN): VẬN ĐỘNG QUỸ 
'VÌ NGƯỜI NGHÈO' VƯỢT CHỈ TIÊU ĐƯỢC GIAO 

ăm 2020, Ban vận động Quỹ “Vì người 
nghèo” huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 
Bình Thuận đã đề ra kế hoạch phấn 

đấu vận động 660 triệu đồng vào Quỹ “Vì 
người nghèo” và thực hiện các chương trình 
an sinh xã hội.  

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, các tổ chức 
và cá nhân đã đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người 
nghèo” các cấp trong huyện được 
769.485.000 đồng, đạt 116,5%, vượt chỉ tiêu 
được giao là 109.485.000 đồng. 

Từ nguồn Quỹ này, Ban vận động Quỹ “Vì 
người nghèo” các cấp trong huyện đã tổ chức 
thăm hỏi, tặng quà động viên các hộ nghèo 
nhân dịp lễ, tết; giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận 
nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, trợ giúp khi 
ốm đau và công tác an sinh xã hội.             

Đoàn Trúc // http://daidoanket.vn.- 2020 
(ngày 14 tháng 10) 

 http://daidoanket.vn/ham-thuan-nam-binh-
thuan-van-dong-quy-vi-nguoi-ngheo-vuot-chi-

tieu-duoc-giao-520292.html

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

LỄ HỘI KATÊ TẠI DI TÍCH THÁP PÔ SAH INƯ NĂM 2020 

ễ hội Katê Bình Thuận năm 2020 sẽ diễn 
ra trong 2 ngày (từ 15 - 16/10) tại di tích 
tháp Pô Sah Inư (phường Phú Hài, Tp. 

Phan Thiết). 

 

Lễ hội Katê năm 2020 gồm phần lễ do các 
chức sắc người Chăm Hàm Thuận Bắc trực 
tiếp điều hành và thực hiện; phần hội với các 
trò chơi, hội thi, hội diễn, giới thiệu các nghề 
thủ công truyền thống, diễn xướng nghệ thuật 
dân gian Chăm. 

Mở đầu là nghi lễ cúng Cầu an tại tháp 
chính (tháp A). Lễ chính diễn ra vào sáng 
16/10 với nghi thức khai mạc và nghi lễ Nghinh 
rước trang phục nữ thần Pô Sah Inư lên tháp 
chính. Đoàn rước gồm các chức sắc tôn giáo 
người Chăm Bàlamôn và Bàni, đội múa, đội 
nhạc lễ dân gian Chăm, bà con người Chăm 
các huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy 
Phong, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Tánh 
Linh, đại biểu, nhân dân địa phương và du 

khách. Tiếp theo là nghi lễ Mở cửa tháp, Tắm 
bệ thờ Linga - Yoni, Mặc trang phục và Đại lễ 
tạ ơn nữ thần Pô Sah Inư và các vị thần linh. 

Phần hội sẽ diễn ra liên tục trong 2 ngày 
của lễ hội với các hoạt động như hội thi nắn 
bánh gừng, thổi kèn Saranai, hội thi Trưng bày 
và trang trí lễ vật trên Thônla và Cổ bồng để 
dâng tế nữ thần Pô Sah Inư, chương trình văn 
nghệ dân gian diễn ra vào tối 15/10 do Nhà hát 
Ca múa nhạc Biển Xanh và Đội văn nghệ dân 
gian Chăm các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, 
Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân 
và Tánh Linh biểu diễn. Ngày 16/10 sẽ liên tục 
diễn ra các trò chơi dân gian như thi giã gạo, 
đội nước vượt chướng ngại vật, đẩy gậy, đập 
niêu và trình diễn các nghề thủ công truyền 
thống của dân tộc Chăm. 

Trong thời gian diễn ra lễ hội, tại tháp Pô 
Sah Inư còn có hoạt động trưng bày, giới thiệu 
những hình ảnh du lịch, văn hóa, lễ hội, di tích, 
sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, 
quà lưu niệm tiêu biểu của các địa phương 
trong tỉnh Bình Thuận. 

 

Nguyên Vũ // http://baodulich.net.vn.- 2020 
(ngày 12 tháng 10) 

http://baodulich.net.vn/Le-hoi-Kate-tai-di-
tich-thap-Po-Sah-Inu-nam-2020-15-

24411.html 

N 

L 

http://daidoanket.vn/ham-thuan-nam-binh-thuan-van-dong-quy-vi-nguoi-ngheo-vuot-chi-tieu-duoc-giao-520292.html
http://daidoanket.vn/ham-thuan-nam-binh-thuan-van-dong-quy-vi-nguoi-ngheo-vuot-chi-tieu-duoc-giao-520292.html
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http://baodulich.net.vn/Le-hoi-Kate-tai-di-tich-thap-Po-Sah-Inu-nam-2020-15-24411.html
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RỘN RÀNG LỄ HỘI KATE 2020 CỦA ĐỒNG BÀO CHĂM 

ăm nay Lễ hội Katê của đồng bào 
Chăm theo đạo Bà La Môn diễn ra 
trang trọng, chu đáo và đặc sắc theo 

đúng nghi thức tín ngưỡng truyền thống của 
đồng bào Chăm. 

Nghi lễ rước y trang của nữ thần Pô Sah Inư lên tháp 
chính. Ảnh: Hồng Hiếu – TTXVN 

Cúng tiến lễ vật, cầu hạnh phúc ấm no 

Katê là lễ hội dân gian đặc sắc nhất của 
người Chăm theo đạo Bà-la-môn ở Bình 
Thuận, tưởng nhớ đến các vị thần và cầu 
mong mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận 
lợi, lứa đôi hòa hợp, con người và vạn vật 
sinh sôi nảy nở. Vì vậy, mỗi Lễ hội Katê, 
đồng bào người Chăm ở các nơi trong tỉnh 
cùng mang lễ vật đến cúng kính, cầu mong 
hạnh phúc, ấm no. Đây cũng là dịp để người 
Chăm từ khắp mọi miền trở về đoàn tụ và 
quây quần cùng gia đình, bạn bè và người 
thân. 

Ngay từ sáng sớm, các chức sắc tôn giáo 
cùng đông đảo đồng bào Chăm theo đạo Bà-
la-môn đã tập trung về sân lễ để tham gia 
nghi lễ rước y trang của nữ thần Pô Sah Inư 
lên tháp. Dưới sự điều hành của các vị sư 
cả, chức sắc, dòng người hòa trong tiếng 
trống rộn ràng, tiếng kèn réo rắt và những 
điệu múa quạt uyển chuyển nối đuôi nhau 
kéo dài từ sân lễ lên tháp chính, tiếp nối là 
các nghi lễ mở cửa tháp chính, nghi thức 
tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục và 
Đại lễ cúng mừng Katê tại tháp chính. 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Bình Thuận, Võ Thành Huy cho biết: 
Katê là một trong 6 lễ hội tiêu biểu được tỉnh 

Bình Thuận lựa chọn để phát triển du lịch. 
Qua 15 năm phục dựng, Lễ hội Katê tại tháp 
Pô Sah Inư không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm 
linh, tình cảm của đồng bào Chăm mà còn 
góp phần quảng bá văn hóa, hình ảnh Bình 
Thuận đến với du khách. 

Lễ hội Katê năm nay được coi là hoạt 
động văn hóa có nhiều ý nghĩa, góp phần 
chào mừng thành công Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV. Đây 
cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện 
chào mừng 25 năm Ngày Du lịch Bình 
Thuận (24/10/1995- 24/10/2020). 

Nối tiếp phần lễ, phần hội với các trò chơi 
dân gian mang đậm nét văn hóa đặc trưng 
của người Chăm như: thi đi cà kheo, thi giã 
gạo, đội nước vượt chướng ngại vật… Dịp 
này, du khách còn được tham gia vui chơi, 
chụp ảnh và tìm hiểu về những nét đặc sắc 
của văn hóa nghề truyền thống và kiến trúc 
đền tháp của người Chăm. 

Phần thi đi cà kheo thu hút đông đảo người dân tham 
gia. Ảnh: Hồng Hiếu – TTXVN 

Bình Thuận hiện có hơn 39.600 người 
Chăm sinh sống, tập trung tại các huyện Tuy 
Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tánh 
Linh… trong đó, đồng bào Chăm theo đạo 
Bà-la-môn có khoảng 18.000 người. Những 
năm qua, nhiều cơ chế, chính sách của 
Đảng, Nhà nước và tỉnh về đầu tư phát triển 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nói 
chung và đồng bào Chăm nói riêng đã và 
đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần 
nâng cao đời sống đồng bào, diện mạo vùng 
quê Bình Thuận ngày càng khởi sắc. 

N 
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Đậm nét văn hóa truyền thống của 
đồng bào Chăm 

Ở Ninh Thuận, Lễ hội Katê truyền thống 
của đồng bào Chăm diễn ra tại Di tích Quốc 
gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai (thành phố 
Phan Rang-Tháp Chàm). 

Điệu múa Chăm trong Lễ hội Katê năm 2020 

Hòa cùng tiếng trống Paranưng rộn ràng 
và tiếng kèn Saranai réo rắt, các chàng trai, 
cô gái người Chăm trong trang phục truyền 
thống cất lên lời ca và biểu diễn các điệu 
múa uyển chuyển, nhịp nhàng làm say đắm 
du khách.Từ sáng sớm, các vị chức sắc 
cùng đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn tổ 
chức đoàn rước y trang của các vị thần 
(được thờ tự tại các đền) lên tháp, sau đó 
thực hiện nghi lễ mở cửa, tắm và mặc y phục 
cho tượng thần. Dưới chân tháp cổ các tín 
đồ cùng nhau mang lễ vật đã được sửa soạn 
tươm tất gồm mâm ngũ quả, mâm cơm, gà, 
rượu, trầu cau, bánh trái... để dâng cúng lên 
các vị thần, ông bà tổ tiên, cầu mong sức 
khỏe, thời tiết thuận lợi, mùa màng tươi tốt, 
gia đình hạnh phúc, ấm no. 

Tại tháp Po Klong Garai, đại diện lãnh đạo 
Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh 
Thuận, các chức sắc tôn giáo cùng chung 
vui với đồng bào Chăm nói chung và đồng 
bào Chăm theo đạo Bà la môn nói riêng, 
tặng quà và chúc các vị chức sắc và người 
dân hưởng một mùa Katê an lành, vui tươi. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê 
Văn Bình cho biết, những năm qua, Đảng và 
Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương 
đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, 
đầu tư phát triển kinh tế, xã hội tại vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số nói chung và vùng đồng 
bào Chăm nói riêng, góp phần nâng cao đời 

sống của người dân, diện mạo các vùng quê 
ngày càng khởi sắc. Bên cạnh đó, nhiều giá 
trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, lễ hội của 
đồng bào Chăm được các cấp, ngành quan 
tâm bảo tồn, phát huy. 

Đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn vui đón lễ hội 
Katê. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN 

Lễ hội Katê năm 2020 diễn ra trong bối 
cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh 
Ninh Thuận thi đua lập thành tích chào 
mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh 
Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ông Nại Thành Hữu, người dân thôn Hữu 
Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước 
(Ninh Thuận) chia sẻ: Lễ hội Katê diễn ra 
đúng thời điểm bà con được mùa lúa Hè -
Thu nên rất vui vì có điều kiện mua sắm lễ 
vật, trang hoàng nhà cửa để đón Lễ hội thêm 
phần đầm ấm, sung túc hơn. 

Thôn Hữu Đức hiện có 748 hộ/3.496 
nhân khẩu, sống chủ yếu bằng nghề nông. 
Những năm qua, được sự quan tâm của 
Đảng, Nhà nước và sự hỗ trợ của chính 
quyền các cấp, kết cấu hạ tầng nông thôn 
được đầu tư khá hoàn chỉnh, tạo điều kiện 
thuận lợi giúp bà con phát triển sản xuất. 

Ông Huỳnh Kiều Minh, Chủ tịch UBND xã 
Phước Hữu cho biết: Những năm gần đây, 
đời sống của đồng bào Chăm trong xã 
không ngừng được nâng lên, nên việc tổ 
chức đón Katê cũng rộn ràng hơn. Để Lễ hội 
Katê diễn ra vui tươi, lành mạnh, mang đậm 
đà bản sắc dân tộc, UBND xã chỉ đạo các 
thôn tuyên truyền, hướng dẫn bà con treo cờ 
Tổ quốc ở các tuyến đường, làm vệ sinh nhà 
cửa, đường làng ngõ xóm, tổ chức luyện tập 
văn nghệ, thể thao. Đồng thời, thành lập các 
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tổ an ninh thường xuyên tuần tra bảo đảm 
an ninh trật tự để người dân yên tâm vui đón 
Lễ hội Katê. 

Lễ hội Katê ở Ninh Thuận năm nay thu hút 
đông đảo người dân, các nhà nghiên cứu 
văn hóa cùng du khách trong và ngoài nước 
đến tham quan, tìm hiểu về nét văn hóa 
truyền thống giàu bản sắc của đồng bào 
Chăm. Đến với Lễ hội Katê du khách còn có 
dịp thưởng thức các món ăn truyền thống; 
tham quan và mua những món đồ lưu niệm, 
sản phẩm truyền thống của đồng bào Chăm. 

Tỉnh Ninh Thuận hiện có hơn 42.600 
người Chăm theo đạo Bà la môn. Năm 2017 
Lễ hội Katê của đồng bào Chăm được Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh 
mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc 
gia. 

Quỳnh Anh // 
 https://thoidai.com.vn.- 2020 

 (ngày 17 tháng 10) 

https://thoidai.com.vn/ron-rang-le-hoi-
kate-2020-cua-dong-bao-cham-

121235.html

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

THĂM VÀ CHÚC TẾT KATÊ CỦA ĐỒNG BÀO CHĂM THEO ĐẠO BÀLAMÔN 

hân dịp Lễ hội Katê năm 2020, Tỉnh 
đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình 
Thuận và Ninh Thuận đã tới thăm hỏi, 

tặng quà chúc Tết các chức sắc, cán bộ Đoàn 
- Hội tiêu biểu là đồng bào dân tộc Chăm theo 
đạo Bàlamôn. 

Sáng 10/10, Đoàn công tác của Tỉnh đoàn 
và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tổ 
chức thăm, tặng quà chúc mừng các chức 
sắc, cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu là đồng bào 
dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn trên địa bàn 
huyện Tuy Phong và Bắc Bình. 

Đ/c Lâm Hồng Tuyên - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn và 
anh Đỗ Khắc Đông Quân - Phó Chủ tịch Hội Doanh 
nhân trẻ tỉnh đến thăm, chúc tết gia đình anh Đặng 
Thanh Diễn - Bí thư Chi đoàn thôn Bình Hiếu, xã Phan 

Hiệp, huyện Bắc Bình. 

ại huyện Bắc Bình, đoàn công tác do đồng 
chí Lâm Hồng Tuyên - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn 
làm Trưởng đoàn đã tới thăm hỏi và chúc Tết 
gia đình các đồng chí cán, Bí thư chi Đoàn 
thôn đang sinh sống tại thôn Mai Lãnh (xã 
Phan Thanh) và thôn Bình Hiếu (xã Phan 
Hiệp) vui đón mùa Lễ hội Katê năm 2020 vui 
tươi, đầm ấm và an toàn. 

Tại huyện Tuy Phong, đoàn công tác Ủy 
ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh do đồng chí Trần 
Sinh Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, 
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đến thăm và 
tặng quà cho các chức sắc và hội viên thanh 
niên đồng bào dân tộc Chăm tại xã Phú Lạc, 
huyện Tuy Phong. 

Đ/c Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh 
đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đến 
thăm, chúc tết các vị chức sắc và Hội viên thanh niên 
tại xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong 

Nhân chuyến viếng thăm, đồng chí Trần 
Sinh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã thăm hỏi 
sức khỏe, cám ơn những đóng góp tích cực 
của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn trong 
việc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc 
phòng an ninh; đồng thời chúc các vị chức sắc, 
cán bộ Đoàn - Hội, thanh niên đồng bào Chăm 
theo đạo Bàlamôn vui đón mùa Katê trọn vẹn, 
hạnh phúc, sống hòa hợp, đoàn kết, bảo đảm 
an ninh trật tự và đảm bảo công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 trong mùa lễ hội. 

Sáng ngày 12/10, Ban Thường vụ Tỉnh 
Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Ninh 
Thuận cũng đã đến thăm, chúc mừng và tặng 

N 

https://thoidai.com.vn/ron-rang-le-hoi-kate-2020-cua-dong-bao-cham-121235.html
https://thoidai.com.vn/ron-rang-le-hoi-kate-2020-cua-dong-bao-cham-121235.html
https://thoidai.com.vn/ron-rang-le-hoi-kate-2020-cua-dong-bao-cham-121235.html
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quà cho ông Hán Đô, Chủ tịch Hội đồng chức 
sắc đồng bào dân tộc Chăm theo đạo 
Bàlamôn tại thôn Vụ Bổn, xã Phước Ninh, 
huyện Thuận Nam. 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hường, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam 
tỉnh tặng quà cho gia đình chức sắc 

ồng chí Phạm Thị Thanh Hường, Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh Đoàn đã thăm hỏi sức 

khỏe, gia đình chức sắc và không khí chuẩn bị 
đón lễ hội Katê tại địa phương. Đồng thời, 
đồng chí cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện 
của Hội đồng chức sắc đối với thanh thiếu nhi 
địa phương và mong muốn trong thời gian tới 
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để 
thanh thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt 
động Đoàn- Hội- Đội tại địa phương, góp phần 
phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xây dựng 
nông thôn mới và đón Lễ hội Katê năm 2020 
vui vẻ, lành mạnh, an toàn. 

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

(ngày 12 tháng 10) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-
viet-nam/tham-va-chuc-tet-kate-cua-dong-

bao-cham-theo-dao-balamon 

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

CÁN BỘ TRẺ TIÊU BIỂU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 

ọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh bằng những 
việc làm cụ thể, thiết thực, những năm 

qua, Đại úy Dương Văn Sơn, Chính trị viên 
phó Đồn Biên phòng Tân Thắng, BĐBP Bình 
Thuận đã thực hiện có hiệu quả công tác 
chuyên môn ở đơn vị, đồng thời, đóng góp tích 
cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 
tại địa bàn biên giới biển các xã Sơn Mỹ, Tân 
Thắng, Thắng Hải (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 
Thuận). 

Đại úy Dương Văn Sơn kèm cặp các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn học tập. Ảnh: Sơn Dương  

Nhiệt huyết trong thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn 

Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy Dương Văn 
Sơn cho biết: “Xác định học Bác để hoàn thiện 
bản thân, chính vì vậy, trong những năm qua, 
tôi luôn cố gắng thực hiện tốt nhất các công 

việc được giao, từ những việc nhỏ nhất hằng 
ngày. Bên cạnh việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm 
chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, 
tôi cũng luôn cố gắng học hỏi nâng cao bản 
lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 
chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật quân đội, 
pháp luật Nhà nước và đảm bảo an toàn giao 
thông; xung kích đi đầu trong các phong trào, 
cuộc vận động của đơn vị, địa phương”. 

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, một 
trong những dấu ấn của Đại úy Dương Văn 
Sơn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đó là 
tham mưu cho đơn vị đổi mới công tác giảng 
dạy chính trị. Theo đó, Đại úy Dương Văn Sơn 
đã tích cực tìm tòi, học hỏi những phương 
pháp giáo dục để phát huy tính chủ động, sáng 
tạo của người học. Đặc biệt là ứng dụng công 
nghệ thông tin vào giảng dạy, xây dựng giáo 
án bài giảng điện tử, kết hợp những nội dung 
cơ bản cần ghi chép với hệ thống sơ đồ, số 
liệu, hình ảnh, video mô tả sinh động nhằm 
giúp người nghe dễ tiếp thu. 

Trước khi lên lớp, Đại úy Dương Văn Sơn 
luôn cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng từ bài giảng, 
đề cương, đến các dẫn chứng, liên hệ thực tế. 
Khi giảng bài, anh chú trọng đến sự tương tác 
giữa người học và người giảng. Anh thường 
đặt ra những câu hỏi sát với tình hình thực tiễn 
trong quân đội, BĐBP, địa phương, kích thích 

H 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-viet-nam/tham-va-chuc-tet-kate-cua-dong-bao-cham-theo-dao-balamon
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-viet-nam/tham-va-chuc-tet-kate-cua-dong-bao-cham-theo-dao-balamon
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-viet-nam/tham-va-chuc-tet-kate-cua-dong-bao-cham-theo-dao-balamon
https://www.bienphong.com.vn/can-bo-tre-tieu-bieu-hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac-post434721.html
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người nghe phát biểu ý kiến, tham gia thảo 
luận, tạo ra sự sôi nổi trong các buổi học. Qua 
đó, giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị dễ học tập, tiếp 
thu bài giảng hơn. 

Trong công tác quản lý, nắm tình hình tư 
tưởng bộ đội, với đặc thù đơn vị đóng quân 
trên địa bàn biên giới biển còn nhiều khó khăn, 
cán bộ, chiến sĩ phần lớn sống xa nhà, điều đó 
đã tác động lớn đến tâm tư, tình cảm của từng 
đồng chí. Do đó, với vai trò là người cán bộ 
chính trị, Đại úy Dương Văn Sơn luôn cùng 
cấp ủy, chỉ huy đơn vị tạo ra sự gần gũi, gắn 
bó, đoàn kết với anh em, chủ động nắm bắt 
tâm tư, nguyện vọng, kịp thời chia sẻ những 
khó khăn trong công việc, cuộc sống của cán 
bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Bên cạnh đó, anh 
tham mưu cho đơn vị tổ chức những buổi sinh 
hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, thu hút đông 
đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. 

Dân vận khéo bằng những việc làm thiết 
thực 

Gần 10 năm qua, đồng bào các dân tộc trên 
địa bàn các xã biên giới biển Sơn Mỹ, Tân 
Thắng, Thắng Hải (là địa bàn có đồng bào 
Chăm sinh sống) đã trở nên quen thuộc với 
hình ảnh Đại úy Dương Văn Sơn thường 
xuyên đến từng gia đình để thăm hỏi, nắm bắt 
tình hình, nguyện vọng của bà con; trực tiếp 
giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn. Sau đó, tham mưu cho đơn vị và cấp ủy, 
chính quyền địa phương có những chính sách 
hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp những hộ nghèo trên 
địa bàn. 

Ngoài ra, để giúp nhân dân trên địa bàn 
phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từ năm 
2016 đến nay, Đại úy Dương Văn Sơn và đồng 
đội đã đóng góp 500 ngày công giúp dân trên 
địa bàn lao động sản xuất; đổ bê tông 1,6km 
đường giao thông nông thôn; tu sửa 7,5km 
kênh mương thủy lợi; sửa chữa và làm mới 14 
căn nhà; giúp 12 gia đình xóa đói, giảm nghèo; 
tặng 2.850 suất quà (trị giá hơn 1,1 tỉ đồng) 
cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa 
bàn. 

Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp 
của dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến đời 
sống của nhân dân trên địa bàn, với tinh thần 
“tương thân tương ái”, thời gian qua, Đại úy 
Dương Văn Sơn đã vận động các tổ chức 
thiện nguyện, nhà hảo tâm tặng hơn 4.000 
chiếc khẩu trang y tế, 1.600 phần quà với tổng 
trị giá hơn 200 triệu đồng. Thông qua những 

việc làm thiết thực trên, anh được nhân dân 
trên địa bàn quý mến, tin yêu, coi như người 
thân trong gia đình. 

Trong công tác tuyên truyền, vận động 
nhân dân, Đại úy Dương Văn Sơn luôn cố 
gắng tìm tòi, học hỏi những hình thức, phương 
pháp tuyên truyền phù hợp với trình độ nhận 
thức và phong tục, tập quán của đồng bào dân 
tộc thiểu số. Không những tuyên truyền tập 
trung tại nhà văn hóa thôn, xã, Đại úy Dương 
Văn Sơn còn phối hợp cùng các chức sắc tôn 
giáo, người có uy tín trên địa bàn đến từng gia 
đình để tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, 
những năm qua, nhân dân trên địa bàn luôn 
chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
quy định của địa phương; tích cực tham gia 
phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh 
thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình 
mới. 

Cùng với đó, Đại úy Dương Văn Sơn cũng 
để lại hình ảnh đẹp của người “thầy giáo quân 
hàm xanh” trong lòng nhân dân trên địa bàn. 
Anh không chỉ đến từng nhà, vận động con em 
họ đang bỏ học tiếp tục đến trường, mà còn 
thường xuyên kèm cặp các em trong học tập, 
động viên các em khắc phục khó khăn, phấn 
đấu rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, 
cháu ngoan Bác Hồ. Từ năm 2016 đến nay, 
Đại úy Dương Văn Sơn đã trực tiếp vận động 
26 học sinh trên địa bàn trở lại trường; tham 
mưu cho đơn vị đỡ đầu 6 em học sinh (trong 
đó có 4 em người Chăm) có hoàn cảnh khó 
khăn theo Chương trình “Nâng bước em tới 
trường”; vận động các tổ chức, nhà hảo tâm 
tặng dụng cụ, đồ dùng học tập và hỗ trợ các 
em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng 
trị giá 108 triệu đồng. 

Chia sẻ với chúng tôi về em học sinh đặc 
biệt nhất mà đơn vị đỡ đầu theo Chương trình 
“Nâng bước em tới trường” từ năm 2014, Đại 
úy Dương Văn Sơn cho biết: Em Thông Thị 
Thanh (hiện là học sinh lớp 8, Trường Trung 
học cơ sở Tân Thắng) là người dân tộc Chăm, 
có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mất sớm, còn 
mẹ không có việc làm ổn định. Nhà em Thanh 
có 4 chị em gái. Lúc em Thanh học lớp 2, vì 
điều kiện khó khăn nên gia đình đã phải cho 
em nghỉ học. Với mong muốn em Thanh có thể 
tiếp tục đi học như các bạn cùng trang lứa, tôi 
đã tham mưu cho chỉ huy đơn vị đỡ đầu em. 
Ngoài ra, tôi trực tiếp kèm cặp, theo sát quá 
trình học tập của em. Nhìn em học tập ngày 
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càng tiến bộ, tôi cảm thấy rất vui vì đã đóng 
góp được công sức nhỏ bé của mình để giúp 
em Thanh viết tiếp giấc mơ”. 

Với những đóng góp của mình, Đại úy 
Dương Văn Sơn đã được Bộ Tư lệnh BĐBP 
tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 
thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền 
thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội 
Cụ Hồ”, gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 
2014-2019; Trung ương Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh tặng danh hiệu “Thanh 
niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2020; 
UBND tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen vì 
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
“Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.  

Trọng Thành // 
https://www.bienphong.com.vn.- 2020 

(ngày 31 tháng 10) 

https://www.bienphong.com.vn/can-bo-tre-
tieu-bieu-hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac-

post434721.html

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

THỦ KHOA ĐƯỢC TÀI TRỢ HỌC BỔNG TOÀN PHẦN 

hi biết được câu chuyện của Nguyễn 
Hữu Hưng (một trong 3 thí sinh đạt 
điểm khối C cao nhất toàn quốc cùng 

điểm), doanh nhân Lê Đăng Khoa (Shark 
Khoa) quyết định sẽ tài trợ học bổng toàn 
phần trong suốt 4 năm học của Hưng tại 
trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM). 

Với tổng điểm ba môn khối C đạt 29,25 
điểm (Văn 9,5 điểm, Sử 9,75 điểm, Địa 10 
điểm) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 
2020, Nguyễn Hữu Hưng – lớp 12A1 trường 
THPT Hòa Đa (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận) là một trong ba thí sinh đạt điểm khối 
C cao nhất toàn quốc (cùng điểm) và là thí 
sinh duy nhất đạt điểm môn văn cao nhất 
tỉnh Bình Thuận. 

 Đặc biệt, Nguyễn Hữu Hưng chính là thủ 
khoa của trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. 
HCM). Lý giải về việc chọn ngành học Báo 
chí và Truyền thông, Hưng chia sẻ: “Mình 
muốn phát huy thế mạnh và sở thích của 
bản thân. Mình mê học khối C và mình luôn 
nghĩ tương lai mình sẽ học một ngành học 
liên quan đến viết lách. Suy nghĩ ấy trở 
thành mục tiêu để mình hướng tới. Hơn nữa, 
học Báo chí, mình nghĩ bản thân sẽ có cơ 
hội đi nhiều, học nhiều, tiếp xúc nhiều, có thể 
tự tìm cho bản thân những xúc cảm, trải 
nghiệm mới mẻ”. 

Nguyễn Hữu Hưng một trong ba thí sinh đạt điểm khối 
C cao nhất toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 
năm 2020. 

Hưng sinh ra trong một gia đình lao động 
bình thường, bố làm thợ hồ, mẹ ở nhà nội 
trợ. Hưng là con cả và sau Hưng còn một 
em trai đang học lớp 8. Trong mắt gia đình, 
Hưng là một cậu bạn chăm ngoan, học giỏi 
và lễ phép, hiếu thuận với ông bà, cha mẹ. 
Sau những giờ học ở trường, những lúc 
rảnh rỗi Hưng thường phụ giúp việc nhà, 
chăm sóc bà cố nội đã lớn tuổi. Hiểu được 
nỗi vất vả của bố mẹ phải làm lụng để kiếm 
tiền cho mình ăn học, Hưng luôn nỗ lực cố 
gắng trong học tập. 

 Hà Chi //  
https://svvn.tienphong.vn.- 2020  

(ngày 16 tháng 9) 

https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-
tre/thu-khoa-duoc-tai-tro-hoc-bong-toan-

phan-1736211.tpo

 

K 
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BÌNH THUẬN: HƠN 400 ĐVTN RA QUÂN LÀM SẠCH BIỂN 
TRONG NGÀY CHỦ NHẬT XANH 

áng 11/10, tại Bảo tàng Bình Thuận, 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp 
cùng Chi cục biển và hải đảo tổ chức 

phát động ra quân Chiến dịch Hãy làm sạch 
biển và dọn vệ sinh môi trường khu vực ven 
sông Cà Ty hưởng ứng đồng loạt Ngày Chủ 
nhật xanh quý IV/2020. 

Tham dự chương trình có đồng chí Đỗ Văn 
Thái - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường; đồng chí Nguyễn Hoài Trung - Phó 
Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Đức 
Nam - Chi cục trưởng Chi cục biển và hải 
đảo; đồng chí Phạm Tuân - Phó Bí thư Đảng 
uỷ Phường Phú Trinh; đại diện Thường trực 
Thành đoàn Phan Thiết và các đoàn trực 
thuộc cùng 400 bạn đoàn viên thanh niên 
trên địa bàn thành phố. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn 
Hoài Trung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho rằng, 
Chiến dịch hãy làm sạch biển, dọn vệ sinh 
môi trường và tuyên truyền phòng chống rác 
thải nhựa hưởng ứng đồng loạt Ngày Chủ 
nhật xanh lần thứ 4 năm 2020 là mục tiêu, 
vừa là động lực, là cầu nối để kêu gọi, thu 
hút, tập hợp mọi người cùng chung tay bảo 
vệ môi trường biển góp phần làm cho môi 
trường của chúng ta ngày càng trở nên 
Xanh - Sạch - Đẹp. 

 

Sau buổi lễ phát động các bạn đoàn viên 
thanh niên đã tiến hành thu gom rác thải ven 
biển Đồi Dương, Thương Chánh và cửa 
sông Cà Ty; Dán áp phích tuyên truyền bảo 
vệ môi trường tại khu vực bãi bồi chân cầu 
Dục Thanh; triển khai thực hiện công trình 
Vườn hoa thanh niên bằng các vật dụng tái 
chế. 

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực 
nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn 
viên, thanh niên và quần chúng nhân dân 
trong tỉnh về vai trò của biển đối với đời sống 
con người; ý thức, trách nhiệm của cộng 
đồng đối với việc bảo vệ, làm sạch môi 
trường biển, ven biển, khu vực bờ biển, đảo. 

Thực hiện công trình Vườn hoa thanh niên 

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

 (ngày 12 tháng 10) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thanh-
nien-tinh-nguyen/binh-thuan-hon-400-dvtn-

ra-quan-lam-sach-bien-trong-ngay-chu-
nhat-xanh

S 
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BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI BÃO SỐ 9 

gày 26/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận đã có công điện khẩn yêu cầu 
các sở, ngành, địa phương triển khai 

ứng phó khẩn cấp với bão số 9 được dự báo 
là rất  mạnh, phạm vị ảnh hưởng rộng đến 
khu vực Nam Trung Bộ, trong đó có tỉnh 
Bình Thuận.  

Tàu, thuyền neo đậu tại cảng cá Phan Thiết, Bình 
Thuận. Ảnh tư liệu: Hồng Hiếu/TTXVN 

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa 
lũ kết hợp hoàn lưu bão, đảo đảm an toàn 
về người, tài sản và các phương tiện hoạt 
động trên biển; gió mạnh, sóng lớn, sạt lở 
bờ biển, mưa to gây lũ, ngập lụt kết hợp xả 
lũ điều tiết của một số hồ chứa nước trên địa 
bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các 
địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ để 
theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thiên tai, 
hướng di chuyển của bão số 9. Các địa 
phương không chủ quan, lơ là trong mọi tình 
huống để chủ động trong chỉ đạo, điều hành 
công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm 
cứu nạn và khắc phục hậu quả, giảm đến 
mức thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng 
yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành 
phố theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời 
tiết và diễn biến của bão số 9,  tình hình gió 
mạnh, sóng lớn, triều cường; phối hợp với 
các đồn biên phòng trong khu vực, thông 
báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền 
đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di 
chuyển của bão để chủ động phòng tránh, 
có kế hoạch sản xuất phù hợp. Đồng thời, 
lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, 
theo dõi các khu vực hay bị sạt lở ven biển, 

nhất là các khu vực dân cư, khu du lịch ven 
biển để thông báo cho người dân, khách du 
lịch biết; chủ động sơ tán người và tài sản 
các hộ dân bị sạt lở, uy hiếp trực tiếp đến 
nơi an toàn. 

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh phối hợp các sở, ngành liên quan 
theo dõi, quản lý chặt chẽ việc ra khơi hoạt 
động của các tàu, thuyền, duy trì thông tin 
liên lạc với các chủ phương tiện để hướng 
dẫn không đi vào vùng nguy hiểm của bão 
số 9 và xử lý kịp thời các tình huống xấu, sự 
cố, tại nạn có thể xảy ra trên biển; hướng 
dẫn việc neo đậu tàu thuyền, phương tiện 
vận tải tại các bến cảng, khu neo đậu đảm 
bảo an toàn trước khi bão số 9 ảnh hưởng 
và xả lũ hồ chứa. 

Huyện Phú Quý theo dõi chặt chẽ diễn 
biến của bão số 9, có phương án đảm bảo 
an toàn cho tàu thuyền neo đậu tại khu vực 
cảng và lồng bè nuôi trồng thủy sản; đồng 
thời, phối hợp với Sở Công Thương, Sở 
Giao thông Vận tải rà soát kế hoạch để chủ 
động dự trữ lương thực, hàng hóa tại huyện 
đảo, nhằm ổn định cuộc sống, sinh hoạt khi 
gió to, sóng mạnh, chia cắt với đất liền dài 
ngày. 

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở 
Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Công ty Khai thác công trình 
thủy lợi tỉnh và các đơn vị liên quan tăng 
cường kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ chứa 
thủy lợi, thủy điện; theo dõi tình hình mưa, 
lũ, lưu lượng nước về hồ để vận hành an 
toàn hồ chứa theo quy trình, bảo đảm an 
toàn công trình và an toàn của người dân ở 
khu vực hạ du hồ chứa. Các đơn vị thông tin 
kịp thời cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và 
cấp xã, cơ quan báo đài, người dân hạ du 
biết trước khi vận hành xả lũ, tăng lưu lượng 
xả lũ theo quy định. 

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

(ngày 26 tháng 10) 

https://baotintuc.vn/van-de-quan-
tam/binh-thuan-trien-khai-ung-pho-khan-

cap-voi-bao-so-9-20201026151131074.htm 
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BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH BÌNH THUẬN BẮN PHÁO HIỆU 
THÔNG BÁO VỀ BÃO SỐ 9 

rước diễn biến phức tạp của bão số 9, 
tối 26/10, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình 
Thuận chỉ đạo đồn Biên phòng Thanh 

Hải và Cửa Khẩu cảng Phú Quý tổ chức bắn 
nhiều loạt pháo hiệu thông báo về bão số 9 
cho tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động 
trên biển biết. 

Bắn pháo hiệu thông báo về bão số 9 cho tàu thuyền, 
ngư dân. 

Bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hiệu báo 
bão theo quy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình 
Thuận có công điện yêu cầu các đơn vị duy 
trì nghiêm các kíp trực chỉ huy, trực ban, trực 
sẵn sàng chiến đấu theo quy định; tổ chức 
quản lý chặt chẽ, kiểm đếm chính xác số 
lượng tàu thuyền đang hoạt động trên biển 
và tàu thuyền đang neo đậu tại các bến. 

Duy trì nghiêm chế độ trực thông tin liên 
lạc 24/24h để tiếp nhận thông tin, thường 
xuyên liên lạc với tàu thuyền ngư dân đang 
hoạt động trên biển và tổng đài của các hộ 
gia đình để kịp thời thông báo diễn biến, vị 
trí, hướng di chuyển của bão số 9 để ngư 
dân chủ động phòng tránh, di chuyển ra khỏi 

khu vực nguy hiểm hoặc tìm nơi trú ẩn an 
toàn. 

Đến 05h00 sáng 27/10, toàn tỉnh có 2.040 
tàu thuyền/10.647 lao động đang hoạt động 
trên biển trong đó có: 167 thuyền/1.352 lao 
động khai thác đánh bắt xa bờ (vùng biển 
Trường Sa: 1 thuyền/5 lao động; Phú Quý-
Côn Sơn: 134 thuyền/1.037 lao động; Thổ 
Chu-Côn Sơn: 32 thuyền/310 lao động); 
1.873 thuyền/9.295 lao động khai thác ven 
bờ và 5.317 thuyền/31.243 lao động đang 
neo đậu tại các bến. 

Ngoài ra hiện còn có 158 thuyền/914 lao 
động ngoại tỉnh và 48 phương tiện thủy nội 
địa/264 thuyền viên/1 hành khách đang neo 
đậu tại các bến. Công tác thông tin liên lạc 
về tình hình bão số 9 giữa các đồn biên 
phòng với tàu thuyền và hộ gia đình được 
thực hiện thường xuyên. 

 Hiện, các đơn vị Biên phòng đang tích 
cực phối hợp với các địa phương ven biển, 
các lực lượng tổ chức sắp sếp tàu thuyền 
neo đậu tại các bến; đồng thời, chuẩn bị đầy 
đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ 
động thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn 
khi có lệnh. 

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

 (ngày 27 tháng 10) 

https://baoquankhu7.vn/bo-doi-bien-
phong-tinh-binh-thuan-ban-phao-hieu-
thong-bao-ve-bao-so-9--1820975048-

0020087s34010gs 

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

ĐÃ CÓ NGƯỜI NHẬN NUÔI BÉ SƠ SINH BỊ BỎ RƠI TRONG TÚI NI LÔNG 
VEN ĐƯỜNG BÌNH THUẬN 

iên quan đến vụ việc bé sơ sinh bị bỏ 
rơi trong túi ni lông ven đường, sáng 
13-10, công an xã Hàm Liêm (huyện 

Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) cho biết tạm 
thời đã có người đứng ra nhận nuôi cháu bé.  

Theo đó, một công an viên xã Hàm Liêm 
phụ trạch địa bàn thôn tạm thời đứng ra 

nhận nuôi bé trai bị bỏ rơi. Sau thời hạn 90 
ngày, nếu không có người thân của bé đến 
nhận thì công an viên này sẽ làm thủ tục để 
xin bé làm con nuôi. 

Liên quan đến sức khoẻ của bé sơ sinh 
này, hiện tại đã ổn định và đang được sưởi 
ấm, theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình 

T 

L 
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Thuận. Sau giai đoạn sưởi ấm, chăm sóc, 
bé sẽ được chuyển giao cho người nhận 
nuôi. 

Bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại bệnh 
viện 

Được biết, đến thời điểm hiện tại, công an 
xã Hàm Liêm xác nhận vẫn chưa có người 
mẹ hoặc thân nhân đến gặp bé, sau khi bé 
được cứu sống từ túi ni lông bỏ rơi ven 
đường. 

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa 
tin, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 12-10, 
nhiều người dân địa phương hoảng hốt khi 
phát hiện tại khu vực tổ 1, thôn 2, xã Hàm 
Liêm (cách khu vực cống Xanh khoảng 20m) 
có một túi ni lông đang chuyển động, có 
tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Sau đó, công an 
xã Hàm Liêm tiếp cận hiện trường và phát 
hiện bên dưới túi ni lông màu đen đựng rác 
có một em bé sơ sinh đang khóc, người tím 

tái, nằm gọn. Ngay lập tức, công an xã đã 
đưa cháu bé lên Trạm Y tế xã Hàm Liêm để 
cấp cứu. 

May mắn đến với bé khi em được kịp thời phát hiện, 
cứu sống 

Tại Trạm Y tế, các nhân viên y tế đã sơ 
cứu bé trai nặng 2,8kg trên bụng vẫn còn 
dây rốn. Hiện tại, bé đang được chuyển lên 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận theo dõi, 
điều trị. Hiện tại, sức khoẻ của bé cơ bản ổn 
định, và không nguy hiểm tính mạng. Địa 
phương hiện đang tiếp tục xác minh thông 
tin về cháu bé và nhân thân của em. 

Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2020 
(ngày 13 tháng 10) 

https://nld.com.vn/thoi-su/da-co-nguoi-
nhan-nuoi-be-so-sinh-bi-bo-roi-trong-tui-ni-

long-ven-duong-binh-thuan-
20201013095127234.htm 

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

ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG PHÚ QUÝ TIẾP NHẬN 2 NGƯ DÂN 
TRÔI DẠT TRÊN BIỂN 

úc 10 giờ sáng 9-10, Đồn Biên phòng 
cửa khẩu cảng Phú Quý, BĐBP Bình 
Thuận phối hợp với các lực lượng 

chức năng huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 
tổ chức tiếp nhận 2 ngư dân trôi dạt trên biển 
từ tàu Giang Hải 11. 

Trước đó, lúc 16 giờ 15 phút ngày 8-10, 
tàu Giang Hải 11, Quốc tịch Việt Nam, thuộc 
Công ty TNHH thương mại, vận tải và xuất 
khẩu Phạm Hải (thành phố Hải Phòng) do 
ông Nguyễn Viết Thành làm thuyền trưởng, 
khi đang trên hành trình từ Indonesia đi 
Trung Quốc đến tọa độ 08029’00’’N - 
108006’00’’E (thuộc vùng biển tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu), cách đảo Phú Quý, Bình Thuận 
130 hải lý về hướng Nam thì phát hiện và tổ 

chức cứu vớt được 2 ngư dân đang trôi dạt 
trên biển. Các ngư dân gồm: Châu Thanh 
Đỏ (sinh năm 1992) và Hồ Minh Hậu (sinh 
năm 1990), cùng trú tại xã Vĩnh Thanh, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

Sau khi cứu vớt và chăm sóc sức khỏe 2 
ngư dân, tàu Giang Hải 11 đã phát tín hiệu 
thông báo về việc cứu nạn thành công 2 ngư 
dân trôi dạt trên biển. Sau khi tiếp nhận 
thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu 
nạn Hàng hải khu vực III đã hướng dẫn tàu 
vận chuyển 2 ngư dân đến đảo Phú Quý, 
đồng thời thông báo cho Bộ Chỉ huy BĐBP 
Bình Thuận về vụ việc và đề nghị đơn vị hỗ 
trợ tiếp nhận 2 ngư dân bị nạn. 

L 
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Lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý 
thăm hỏi sức khỏe 2 ngư dân. Ảnh: Trung Thành 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy 
BĐBP Bình Thuận đã chỉ đạo Đồn Biên 
phòng cửa khẩu cảng Phú Quý thông báo, 
phối hợp với các lực lượng chức năng huyện 
Phú Quý tổ chức tiếp nhận 2 ngư dân bị nạn. 

Đến 10 giờ ngày 9-10, tàu Giang Hải 11 
tiến hành bàn giao 2 ngư dân bị nạn cho Đồn 
Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý. 

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng 
cửa khẩu cảng Phú Quý đã phối hợp với các 

lực lượng chức năng huyện Phú Quý di 
chuyển 2 ngư dân đến Trạm y tế Quân dân 
y huyện Phú Quý để khám, chăm sóc sức 
khỏe và cách ly phòng, chống dịch Covid-19 
theo quy định. Hiện, sức khỏe 2 ngư dân đã 
ổn định. 

Được biết, ngư dân Châu Thanh Đỏ và 
Hồ Minh Hậu đi trên tàu cá BT 97937 TS do 
ông Trần Sông Hậu (sinh năm 1983), trú tại 
huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang làm thuyền 
trưởng. Lúc 22 giờ ngày 7-10, khi tàu đang 
đánh bắt trên vùng biển thuộc tỉnh Bà Rịa- 
Vũng Tàu thì hai ngư dân bị tai nạn, rơi 
xuống biển. 

Trung Thành // 
https://www.bienphong.com.vn.- 2020 

(ngày 9 tháng 10) 

https://www.bienphong.com.vn/don-bien-
phong-cua-khau-cang-phu-quy-tiep-nhan-2-
ngu-dan-troi-dat-tren-bien-post433840.html

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

GIÚP NHÂN DÂN KHẮC PHỤC SỰ CỐ BIỂN XÂM THỰC 

ờ biển thuộc khu vực xóm 9, xã 
Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận bị sạt lở nghiêm trọng, 

ảnh hưởng đến nhiều ngôi nhà trong khu 
vực. Sáng 23-10, Đồn Biên phòng cửa khẩu 
cảng Liên Hương, BĐBP Bình Thuận đã cử 
20 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân khắc 
phục hậu quả. 

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP cùng chính quyền địa phương 
và người dân gia cố khu vực bờ biển bị xâm thực. 
Ảnh: Trung Thành  

Do ảnh của bão số 8, gió mùa, kết hợp 
với triều cường đã tạo nên sóng lớn đánh 

mạnh liên tục làm hơn 100m bờ biển thuộc 
khu vực xóm 9, xã Phước Thể bị sạt lở 
nghiêm trọng, nhiều đoạn bị sóng biển khoét 
sâu, gây nguy hiểm cho nhiều nhà dân. 

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Liên 
Hương đã nhanh chóng tổ chức lực lượng 
phối hợp với chính quyền địa phương đóng 
bao cát, đắp kè, gia cố các khu vực bị biển 
khoét sâu. 

Bên cạnh đó, đơn vị cùng chính quyền địa 
phương tuyên truyền, vận động người dân 
có nhà trong khu vực bị sạt lở nâng cao ý 
thức tự phòng tránh, không ở lại trong nhà 
vào ban đêm để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy 
ra. 

Trung Thành // 
https://www.bienphong.com.vn/.- 2020 

(ngày 23 tháng 10) 

https://www.bienphong.com.vn/giup-
nhan-dan-khac-phuc-su-co-bien-xam-thuc-

post434400.html
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PETROLIMEX BÌNH THUẬN TẶNG NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT 
CHO HỘ NGHÈO TẠI XÃ HÀM MINH  

etrolimex Bình Thuận vừa trao tặng 

nhà “Đại đoàn kết” tặng hộ gia đình 

chị Nguyễn Thị Loan Oanh có hoàn 

cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hàm Minh, 

huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. 

Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận, Công 

ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu 

(Petrolimex Bình Thuận) phối hợp với Ủy 

ban mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) 

huyện Hàm Thuận Nam tổ chức trao nhà 

“Đại đoàn kết” tặng hộ gia đình chị Nguyễn 

Thị Loan Oanh có hoàn cảnh khó khăn trên 

địa bàn xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận 

Nam, Bình Thuận. 

Petrolimex Bình Thuận trao tặng nhà đại đoàn kết cho 

hộ nghèo xã Hàm Minh 

Gia đình chị Oanh thuộc diện hộ nghèo, 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc thôn 

Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm 

Thuận Nam, Bình Thuận. Dù rất cố gắng 

nhưng gia đình chị vẫn không có đủ tiền để 

xây nhà mới thay cho ngôi nhà tạm bợ đã 

dột nát nhiều năm nay. 

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình 

chị, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà 

nước về xoá đói giảm nghèo, an sinh xã 

hội và chủ trương của Tập đoàn xăng dầu 

Việt Nam, Petrolimex Bình Thuận phối hợp 

với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện Hàm Thuận Nam hỗ trợ 50 triệu 

đồng cho hộ chị Oanh, cùng một số đơn vị 

trong xã đóng góp giúp gia đình xây dựng 

hoàn thiện ngôi nhà cấp 4 khang trang, 

kiên cố qua mùa mưa bão đang đến với 

diện tích 48m2, kết cấu tường gạch, mái 

lợp tôn, nền lát gạch men. 

Petrolimex Bình Thuận ngoài hoạt động 

sản xuất kinh doanh, nhiều năm qua cũng 

tổ chức các hoạt động xã hội có ý nghĩa, 

hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận. 

Phó Giám đốc Chi nhánh Trần Thanh Hải (đứng bên 

phải) thay mặt Lãnh đạo Chi nhánh trao quyết định 

bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Oanh. 

Thông qua buổi lễ, Lãnh đạo Chi nhánh 

cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo chính quyền 

xã Hàm Minh và huyện Hàm Thuận Nam, 

qua đó mong muốn góp một phần kinh phí 

hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trong địa bàn, 

chung sức cùng cấp uỷ, chính quyền địa 

phương chăm lo ổn định đời sống nhân 

dân, góp phần giới thiệu văn hoá, hình ảnh 

Petrolimex gần gũi đến từng thôn xóm. 

Thông qua việc làm ý nghĩa của 

Petrolimex Bình Thuận, chính quyền địa 

phương huyện, xã cũng trân trọng cảm ơn 

sự quan tâm, giúp đỡ đồng hành của Chi 

nhánh xăng dầu Bình Thuận trong việc hỗ 

trợ các hộ nghèo trên địa bàn huyện, xã, 

đây là món quà vô cùng ý nghĩa, là chất 

xúc tác giúp cho họ có điều kiện vươn lên 

ổn định cuộc sống. 

P 
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Xúc động khi được nhận ngôi nhà mới, 

cũng như nhiều phần quà đầy ý nghĩa từ 

Petrolimex Bình Thuận, cấp ủy, chính 

quyền, đoàn thể huyện, xã, thôn trao tặng, 

bố chị Oanh thay mặt gia đình cảm ơn sự 

quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 

huyện, xã; chính quyền địa phương đã 

chia sẻ và sự hỗ trợ về kinh phí của Chi 

nhánh xăng dầu Bình Thuận giúp gia đình 

chị Oanh hoàn thành ngôi nhà, qua đó cố 

gắng tập trung lao động, sản xuất để vươn 

lên thoát nghèo. 

 
Hoàng Kỳ // 

http://tapchicongthuong.vn.- 2020 
(ngày 12 tháng 10) 

http://tapchicongthuong.vn/bai-

viet/petrolimex-binh-thuan-tang-nha-dai-

doan-ket-cho-ho-ngheo-tai-xa-ham-minh-

75664.htm 

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

BÍ QUYẾT GIÚP BÌNH THUẬN LẬP KỶ LỤC GIẢM TAI NẠN GIAO THÔNG 

ần đầu tiên trong 5 năm trở lại đây Bình 
Thuận lập kỷ lục giảm được hơn 23% 
TNGT cả 3 tiêu chí. 

CSGT Bình Thuận tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm 
ban đêm 

Tăng cường tuần tra, kiểm soát ban 
đêm 

Một chiều cuối tháng 9, PV Báo Giao 
thông đi dọc QL1 đoạn từ huyện Hàm Tân 
đến TP Phan Thiết (Bình Thuận). Trong quá 
trình đi thực tế, PV nhiều lần thót tim khi xe 
tải, xe khách đua nhau lấn làn, phóng nhanh 
vượt ẩu khi vắng bóng CSGT. 

Khi trời chập choạng tối, QL1 trở nên tối 
mịt vì thiếu hệ thống chiếu sáng, tài xế ô tô 
không quan sát rõ được biển báo và vạch 
phân làn đường nên mạnh ai nấy chạy. 
Người dân cư ngụ ven QL1 nơm nớp lo sợ 
mỗi khi ra đường. 

Anh Nguyễn Văn Hậu, người dân xã Tân 
Đức (huyện Hàm Tân) cho biết: “Tình trạng 
ô tô tải, xe khách lấn tuyến, vượt ẩu chạy 
như “hung thần” nên luôn cảm thấy rất bất 
an mỗi khi có việc ra đường. Sợ nhất là buổi 
tối, đường tối mịt nên mỗi khi qua đường 
phải căng mắt quan sát, nếu không rất dễ bị 
ô tô chạy tốc độ cao húc vào”. 

Một cán bộ Trạm CSGT Hàm Tân cho 
hay, càng về khuya, lượng xe khách tuyến 
TP HCM về các tỉnh càng đông. Mặt đường 
hẹp, nhiều đoạn đường cong, thiếu hệ thống 
chiếu sáng nên chỉ cần tài xế thiếu chú ý 
quan sát, phóng nhanh vượt ẩu rất dễ xảy ra 
tai nạn. 

Đơn cử như vụ tai nạn đối đầu rạng sáng 
21/7 giữa xe ô tô khách 16 chỗ và xe tải tại 
Km1767 qua xã Tân Đức (huyện Hàm Tân) 
làm 8 người chết và 7 người bị thương. 
Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ TNGT 
nghiêm trọng hầu hết là do tài xế phóng 
nhanh, vượt ẩu, xảy ra trong đêm, rạng 
sáng, trong đó có nhiều vụ xảy ra ở đoạn 
đường không có dải phân cách, thiếu đèn 
chiếu sáng. 

Thiếu tá Lê Hoàng Hải, Trạm trưởng 
Trạm CSGT Hàm Tân cho biết, thời gian 
qua, Trạm tăng cường tối đa lực lượng, 
phương tiện tuần tra kiểm soát 24/24h. 
“Trong tháng 8, lực lượng CSGT đã xử phạt 
33 lái xe vi phạm nồng độ cồn, 245 trường 
hợp lái xe khách vi phạm tốc độ, 430 trường 
hợp dừng đỗ xe trái quy định và 50 trường 
hợp không có đăng ký xe, giấy tờ xe giả. Để 

L 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/petrolimex-binh-thuan-tang-nha-dai-doan-ket-cho-ho-ngheo-tai-xa-ham-minh-75664.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/petrolimex-binh-thuan-tang-nha-dai-doan-ket-cho-ho-ngheo-tai-xa-ham-minh-75664.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/petrolimex-binh-thuan-tang-nha-dai-doan-ket-cho-ho-ngheo-tai-xa-ham-minh-75664.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/petrolimex-binh-thuan-tang-nha-dai-doan-ket-cho-ho-ngheo-tai-xa-ham-minh-75664.htm
https://xe.baogiaothong.vn/
https://www.baogiaothong.vn/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-trong-ngay-hom-nay-channel30
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ngừa tai nạn đối đầu, CSGT sẽ tăng cường 
kiểm tra xe khách đường dài vào ban đêm”, 
Thiếu tá Hải nói. 

Cấp thiết lắp thêm hệ thống chiếu sáng 
trên QL1 

Một xe khách lấn làn vượt ẩu trên đoạn đường cấm 
vượt trên QL1 qua huyện Hàm Tân 

Theo Ban ATGT tỉnh Bình Thuận, 9 tháng 
đầu năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 246 vụ TNGT 
đường bộ, làm chết 140 người, bị thương 
169 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 
74 vụ (23,1%), giảm 42 người chết (23,1%) 
và giảm 64 người bị thương (27,5%). Đây là 
kết quả khá ấn tượng tính trong khoảng thời 
gian 5 năm trở lại đây, bởi trước đó có 
những năm tỉnh này còn bị phê bình vì TNGT 
tăng cao. 

Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Ngọc Thanh, 
Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình 
Thuận, nhiều vị trí trên QL1 thiếu hệ thống 
đèn chiếu sáng, tiềm ẩn TNGT. Trong năm 
2019, Ban ATGT tỉnh đã đầu tư hệ thống 
chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại các 
vị trí cầu, đoạn đường cong. 

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 do ảnh 
hưởng dịch Covid-19 nên các huyện chưa 
bố trí được nguồn vốn để lắp thêm hệ thống 
chiếu sáng. “Sắp tới Ban ATGT sẽ tham 
mưu UBND tỉnh ưu tiên cho lắp bổ sung 
thêm hệ thống chiếu sáng để đảm bảo ATGT 
trên tuyến giao thông huyết mạch này”, ông 
Thanh nói. 

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng 
phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cho  

biết, cuối tháng 9, Giám đốc Công an tỉnh 
đã có quyết định về phân công, phân cấp 
tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát và xử lý vi 
phạm hành chính về trật tự ATGT đường bộ 
của CSGT. Tuyến QL1 qua địa bàn tỉnh (bao 
gồm cả tuyến đường Trường Chinh - TP 
Phan Thiết) sẽ do Phòng CSGT thực hiện 
tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Các 
tuyến QL28, 28B, 55 được giao cho công an 
các huyện đảm trách. 

“Đối với QL1, Phòng CSGT đã chỉ đạo 
các Đội, trạm tập trung lập nhiều chuyên đề 
tăng cường tuần tra xử lý các lỗi vi phạm vào 
ban đêm. Chúng tôi cũng kiến nghị bổ sung 
hệ thống đèn chiếu sáng và lắp camera giám 
sát tại một số vị trí để ngăn ngừa, kiềm chế 
tai nạn”, Thượng tá Thanh nói. 

Giảm gần 50% số người chết do TNGT 
trên QL1 

Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh văn 
phòng Ban ATGT tỉnh Bình Thuận cho biết, 
thời gian qua, công tác tuyên truyền Luật 
Phòng chống tác hại rượu bia, xử lý vi phạm 
về nồng độ cồn theo Nghị định 100 đã bước 
đầu mang lại hiệu quả tích cực. Ngoài ra, 
trong nội đô TP Phan Thiết, sau khi lắp đặt 
hệ thống camera phạt nguội, ý thức người 
tham gia giao thông đã được nâng cao... Lần 
đầu tiên trong nhiều năm qua, TNGT trên địa 
bàn giảm sâu cả 3 tiêu chí, kể cả trên đường 
bộ, đường sắt. Dẫn chứng tuyến QL1, ông 
Thanh cho hay, trong 9 tháng đầu năm xảy 
ra 87 vụ (chiếm 35,5%), làm 68 người chết 
(chiếm 48,9%), 43 người bị thương. So với 
cùng kỳ 2019 lần lượt giảm 15,5% số vụ, 
giảm 13,9% người chết, giảm 15,7% số 
người bị thương. 

 

Vĩnh Phú // https://www.atgt.vn.- 2020 
(ngày 13 tháng 10) 

https://www.atgt.vn/bi-quyet-giup-binh-
thuan-lap-ky-luc-giam-tai-nan-giao-thong-

d482248.html

 
 

https://www.baogiaothong.vn/duong-bo/
https://www.baogiaothong.vn/vinh-phu-u20.html
https://www.atgt.vn/bi-quyet-giup-binh-thuan-lap-ky-luc-giam-tai-nan-giao-thong-d482248.html
https://www.atgt.vn/bi-quyet-giup-binh-thuan-lap-ky-luc-giam-tai-nan-giao-thong-d482248.html
https://www.atgt.vn/bi-quyet-giup-binh-thuan-lap-ky-luc-giam-tai-nan-giao-thong-d482248.html
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GẦN 90% TÀU CÁ CỦA TỈNH BÌNH THUẬN ĐÃ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ 
GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH 

ỗi chiếc tàu cá, sau khi lắp đặt thiết 
bị giám sát hành trình và bật thiết bị 
khi hoạt động khai thác, đánh bắt 

trên biển thì các ngành chức năng sẽ kiểm 
soát được hành trình tàu cá, nhật ký khai 
thác cũng như truy xuất nguồn gốc hải sản. 
Từ đó, giúp lực lượng chức năng phát hiện, 
ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm khắc đối 
với các tàu cá cố tình vi phạm vùng biển 
nước ngoài để khai thác hải sản bất hợp 
pháp. 

Với đường bờ biển dài 192km, vùng lãnh 
hải rộng 52 ngàn km2, tỉnh Bình Thuận được 
xem là một trong 3 ngư trường lớn nhất của 
cả nước với hơn 7.000 tàu, thuyền/38.000 
lao động hành nghề trên biển; trong đó, có 
1.920 tàu, thuyền có chiều dài trên 15m 
đánh bắt xa bờ. Những năm qua, để tăng 
hiệu quả khai thác, ngư dân tỉnh Bình Thuận 
đã mạnh dạn đầu tư đóng mới, nâng cấp các 
tàu cá có công suất lớn, đủ sức vươn xa ra 
các vùng khơi xa của Tổ quốc để đánh bắt 
hải sản. Tuy nhiên, một số ngư dân trong 
tỉnh đã bất chấp quy định của pháp luật, đưa 
tàu cá cùng ngư dân sang vùng biển các 
nước để đánh bắt, khai thác hải sản bất hợp 
pháp gây ảnh hưởng không nhỏ đến quan 
hệ quốc tế và hoạt động xuất khẩu thủy sản 
của nước ta. 

Cán bộ BĐBP Bình Thuận kiểm tra thiết bị giám sát 
hành trình trên tàu cá trước khi xuất bến. Ảnh: Trung 
Thành 

Thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban 
châu Âu (EC) nhằm cùng cả nước gỡ “thẻ 
vàng” của EC, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh Bình Thuận đã triển khai nhiều 

giải pháp nhằm giảm thiểu, ngăn chặn tình 
trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không 
báo cáo và không theo quy định. Theo đó, 
bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền; tuần tra, kiểm soát chặt chẽ phương 
tiện trước khi xuất bến; tổ chức cho 100% 
các chủ phương tiện, thuyền trưởng ký cam 
kết không vi phạm vùng biển nước ngoài..., 
các cấp, các ngành, các lực lượng còn chú 
trọng, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai 
việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối 
với 1.920 tàu cá có chiều dài thân tàu từ 15m 
trở lên khi hành nghề khai thác hải sản trên 
biển theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 
8-3-2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. 

BĐBP Bình Thuận phối hợp cùng ngành 
thủy sản rà soát chặt chẽ, lập danh sách các 
phương tiện phải lắp đặt thiết bị giám sát 
hành trình, từ đó, trực tiếp gặp gỡ tuyên 
truyền, kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện lắp 
đặt và mở thiết bị giám sát hành trình tàu cá 
khi hoạt động trên biển. Đồng thời, kiểm tra, 
giám sát chặt chẽ các tàu cá tại các khu neo 
đậu, các cửa sông, cảng biển; kiên quyết 
không cho xuất bến đối với các trường hợp 
không chấp hành việc lắp đặt thiết bị giám 
sát tàu cá. 

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản Bình 
Thuận, tính đến ngày 2-10, toàn tỉnh Bình 
Thuận đã có 1.716 tàu cá trong tổng số 
1.920 tàu cá có chiều dài trên 15m đánh bắt 
xa bờ đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, 
đạt 89,38%. 204 tàu cá còn lại do không hoạt 
động, đang nằm bờ và làm ăn thua lỗ, chờ 
bán nên chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành 
trình. Hiện nay, các ngành chức năng đang 
tích cực tuyên truyền, vận động cũng như đề 
ra nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh việc lắp 
đặt thiết bị giám sát đối với 204 tàu cá còn 
lại trong thời gian tới, nếu số tàu cá này tiếp 
tục hành nghề trên biển. 

Ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng 
Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận cho biết: 
Theo quy định mới, Chi cục sẽ không cấp 
giấy phép khai thác thủy sản cho các tàu cá 
chưa kết nối thiết bị giám sát hành trình. 

M 

https://www.bienphong.com.vn/gan-90-tau-ca-cua-tinh-binh-thuan-da-lap-dat-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-post434015.html
https://www.bienphong.com.vn/gan-90-tau-ca-cua-tinh-binh-thuan-da-lap-dat-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-post434015.html
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Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng 
BĐBP tăng cường kiểm tra, xử phạt chủ 
phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực thủy sản. Với những tàu cá ra vào cảng, 
khu neo trú, nếu không chấp hành đúng các 
quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ có biện 
pháp xử lý nghiêm”. 

Trung úy Vũ Quốc Dương, Trạm trưởng 
Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi, Đồn Biên 
phòng Phước Lộc, BĐBP Bình Thuận cho 
biết: “Hiện nay, tại cảng cá La Gi, đơn vị đã 
bố trí lực lượng đẩy mạnh công tác tuần tra, 
kiểm soát tàu thuyền ra vào cảng. Chúng tôi 
thường xuyên thông báo, nhắc nhở và yêu 

cầu ngư dân thực hiện đúng các quy định 
trước khi xuất bến. Nếu phát hiện tàu nào 
chưa thực hiện, chúng tôi kiên quyết xử lý, 
không cho hành nghề, ra khơi. Vì vậy, hầu 
hết ngư dân chấp hành tốt các quy định về 
kết nối hành trình giám sát trên tàu”. 

 

Trung Thành - Trọng Thành // 
https://www.bienphong.com.vn.- 2020 

(ngày 14 tháng 10) 

https://www.bienphong.com.vn/gan-90-
tau-ca-cua-tinh-binh-thuan-da-lap-dat-thiet-

bi-giam-sat-hanh-trinh-post434015.html

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

TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ AN NINH, AN TOÀN ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ 
TRÊN BIỂN CHO NGƯ DÂN MŨI NÉ VÀ LIÊN HƯƠNG 

gày 23 và 26/10, tại phường Mũi Né 
(TP Phan Thiết) và thị trấn Liên 
Hương (Tuy Phong), tỉnh Bình Thuận 

Bộ chỉ huy BĐBP Bình Thuận phối hợp Công 
ty Đường ống khí Nam Côn Sơn tổ chức 2 
buổi tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn 
đường ống khí trên biển cho hơn 300 ngư 
dân là thuyền trưởng, chủ phương tiện khai 
thác đánh bắt xa  

Đại diện Công ty khí Nam Côn Sơn giới thiệu vị trí tọa 
độ các công trình khí trên biển. 

Tại các buổi tuyên truyền bà con ngư dân 
được cấp phát tờ rơi, hướng dẫn vị trí, tọa 

độ các đường ống dẫn khí, các công trình 
khí trên biển; giới thiệu khái quát về tầm 
quan trọng của khí, các công trình khí đối với 
nền kinh tế quốc gia cũng như đời sống 
thường ngày; tình hình vi phạm của ngư dân 
đặc biệt là ngư dân Bình Thuận trong thời 
gian qua đối với hành lang an toàn các công 
trình khí trên biển; tính chất nguy hiểm do 
việc vi phạm hành lang an toàn để khai thác 
đánh bắt hải sản và tác hại nếu vi phạm dẫn 
đến xảy ra sự cố; một số vụ tai nạn do việc 
vi phạm hành lang các công trình khí do tàu 
cá gây ra trên thế giới và ở Việt Nam; quy 
định của pháp luật về xử phạt đối với việc vi 
phạm hành lang an toàn các công trình dầu 
khí… 

 
Trung Thành // 

https://baoquankhu7.vn.- 2020 
 (ngày 26 tháng 10) 

https://baoquankhu7.vn/tuyen-truyen-
bao-ve-an-ninh-an-toan-duong-ong-dan-

khi-tren-bien-cho-ngu-dan-mui-ne-va-lien-
huong--1419955669-0020075s34010gs 

 

 
 
 

 
 

N 
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4: CHÍNH THỨC ĐƯA BẢNG ĐIỆN TỬ 
HIỂN THỊ THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG VÀO SỬ DỤNG  

hằm công khai, minh bạch các thông 

số môi trường trong sản xuất điện, 

đầu tháng 10 này, Nhà máy Nhiệt 

điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam đã đưa vào sử dụng Bảng điện 

tử hiển thị thông số môi trường. Bảng điện 

tử được gắn tại cổng chính Nhà máy để tất 

cả người dân tiện theo dõi và giám sát công 

tác bảo vệ môi trường của Nhà máy. 

Hình ảnh bảng điện tử hiện thị thông số quan trắc môi 
trường được gắn tại cổng của Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 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. Trong quá 

trình hoạt động Nhà máy luôn tuân thủ các 

quy định của pháp luật về đánh giá tác động 

môi trường (ĐTM) và các chỉ đạo về công 

tác môi trường của Nhà nước, của EVN và 

của địa phương. 

Từ khi Nhà máy đi vào hoạt động đến nay, 

các hình ảnh quan sát từ camera và thông 

số quan trắc môi trường,... của Nhà máy 

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 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 24/24h các thông số 

môi trường tại Nhà máy. 

Bên cạnh đó, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 

Tân cũng 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, kho than, cảng than... 

Để người dân và chính quyền địa phương 

có cái nhìn trực quan và có thêm kênh thông 

tin xác thực về công tác bảo vệ môi trường, 

dễ dàng theo dõi các thông số về môi 

trường, hàm lượng các chất khí trong khói 

thải, nước thải,... Nhà máy đã cho lắp đặt và 

đưa vào sử dụng Bảng điện tử hiển thị thông 

số môi trường. 

Bảng điện tử đặt tại cổng Nhà máy để 

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 4. 

Bảng điện tử công khai các thông số môi 

trường trong hoạt động sản xuất điện của 

Nhà máy, như: Thông số về khí thải: Nồng 

độ bụi, lưu lượng khí thải, SO2, NOx, O2 và 

nhiệt độ khí thải; Thông số về nước thải 

công nghiệp và nước làm mát: độ pH, hàm 

lượng Clo, TSS, COD, NH3, nhiệt độ và lưu 

lượng nước... Các thông số được hiển thị 

trên Bảng điện tử, đồng thời có đầy đủ các 

giá trị tiêu chuẩn, theo quy định của Nhà 

nước để người dân và chính quyền địa 

phương tiện theo dõi và so sánh, đánh giá. 

Trong những năm qua, hệ thống quan 

trắc khí thải, nước thải tự động luôn được 

vận hành xuyên suốt và ổn định. Kết quả 

theo dõi cho thấy chất lượng khí thải, nước 

N 
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thải của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 luôn 

được đảm bảo dưới ngưỡng cho phép. 

Quản lý để đảm bảo môi trường, công 

khai, minh bạch các dữ liệu quan trắc tự 

động về môi trường là một trong những công 

tác luôn được Nhà máy tích cực triển khai 

suốt những năm qua. Với việc lắp bảng điện 

tử công khai các thông số môi trường thì có 

thêm kênh thông tin để người dân có thể 

theo dõi đa chiều và cùng giám sát môi 

trường với cơ quan chức năng trong quá 

trình hoạt động. Đồng thời cũng là trách 

nhiệm của Nhà máy trong quá trình sản xuất 

điện an toàn, hiệu quả và bền vững. 

Mạnh Hùng / 
http://tapchicongthuong.vn.- 2020  

(ngày 12 tháng 10) 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nha-

may-nhiet-dien-vinh-tan-4-chinh-thuc-dua-

bang-dien-tu-hien-thi-thong-so-moi-truong-

vao-su-dung-75680.htm

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

NGỌT NGÀO MÓN QUÊ BÌNH THUẬN 

hưởng thức ẩm thực là một trong 
những trải nghiệm khó quên nhất 
trong mỗi chuyến du lịch đến một vùng 

đất mới. Quê tôi, Phan Thiết - Bình Thuận 
cũng vậy. Trong vô vàn món ngon đậm đà 
hương vị miền biển có nhiều món rất ngọt 
ngào chất quê như: răng mực, chả cuốn cá 
trích và lẩu thả. 

Rang mực 

Răng mực, ký ức tuổi thơ 

Tan học chiều muộn, cả nhóm rỉ tai nhau 
tụ tập chốn cũ - răng mực và phải đi ngay và 
luôn! Răng mực chiên bột, răng mực nướng 
sa tế, chả răng mực hấp, cà ri răng mực… 
không làm thất vọng đối với những tín đồ 
sành ăn khó tính nhất. 

Đầu tiên là răng mực và trứng mực hấp 
gừng chấm muối tiêu chanh. Vị ngọt của 
răng, trứng mực tươi, vị the cay của gừng 
hòa quyện thật khó cưỡng lại. Giòn tan, 
thơm lừng từng miếng bột chiên răng mực, 
kèm chút đồ chua, rau răm và không thể 

thiếu chén sa tế tự pha với ít tương đen, 
tương ớt và tắc. 

Tưởng chừng là phần bỏ đi nhưng răng 
mực lại được những người dân xứ biển biến 
tấu thành những món ăn mà mỗi khi nghĩ 
đến thôi là chỉ muốn dời chân cất bước. Sau 
ngụm nước mía ngọt mát là món răng mực 
nướng sa tế nồng nàn vị sả, ớt. Rồi món 
răng mực cà ri béo béo nước cốt dừa, giòn 
giòn bánh tráng nướng lại có hương vị riêng. 

Món ăn dân dã mà giá bình dân nên thực 
đơn răng mực luôn là lựa chọn không riêng 
người dân địa phương chúng tôi mà cả du 
khách. Đến Phan Thiết, không khó để tìm 
một quán răng mực bởi món ăn này đã trở 
nên phổ biến, trong đó ngon và luôn đông 
khách là Quán Loan, 202 đường Võ Thị Sáu. 

Chả cuốn cá trích 

Hồn quê trong chả cuốn cá trích 

Ai ở quê biển đều biết đến con cá trích 
thơm ngon với nhiều cách chế biến: khứa 
nhỏ kho hành ớt mỡ, trộn gỏi, sốt cà chua, 

T 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nha-may-nhiet-dien-vinh-tan-4-chinh-thuc-dua-bang-dien-tu-hien-thi-thong-so-moi-truong-vao-su-dung-75680.htm
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nấu canh chua, nướng, cá trích phơi khô 
trộn rau sống xoài xanh…Con cá này thịt ăn 
lành, mềm, béo lại ít tanh. Chả giò nhân thịt 
ăn mau ngán nên nhiều người Phan Thiết đã 
chế biến nhân cá trích. 

Nói món chả cuốn cá trích mộc mạc hồn 
quê biển là vậy. Chả cuốn các trích Phan 
Thiết luôn thơm ngon vì lúc nào cũng nóng 
hổi, chiên xong vớt ra ăn ngay, rau sống luôn 
tươi và nhiều loại, có cả rau hẹ thơm nồng, 
thêm trứng luộc, nem chua, nem nướng nhìn 
rất hấp dẫn. Ngon nhất là nước mắm vị vừa 
ăn có vị béo, bùi của đậu phộng rang giã 
nhuyễn, ngọt, cay của tỏi, ớt. Chả cuốn cá 
trích cùng với các “nguyên liệu” ăn kèm kể 
trên cuốn tất cả vào bánh tráng rồi chấm 
mắm là  tuyệt ngon quên cả lối về. 

Ai đi du lịch Phan Thiết hãy nhớ thưởng 
thức thêm món ăn dân dã chế biến từ hải 
sản, cảm nhận hương vị thơm ngon, ngọt 
ngào từ biển nhé! Có nhiều quán chả cuốn 
cá trích ngon, nhưng với riêng tôi, mỗi 
chuyến về với quê biển chỉ chọn địa chỉ 104 
đường Võ Thị Sáu thôi. 

Mộc mạc như lẩu thả 

Lẩu thả là món ăn có từ rất lâu của người 
dân vùng biển Phan Thiết. Và khi nơi đây trở 
thành điểm đến nổi tiếng thì các đầu bếp địa 
phương biến tấu và sáng tạo thành một món 
ăn vừa cầu kỳ, vừa hấp dẫn để phục vụ 
khách du lịch. Nguyên liệu chính của món ăn 
là cá mai (hoặc cá suốt). Những con cá mai 
tươi, vừa đánh bắt từ biển về làm sạch, ướp 
cùng gia vị, tỏi, ớt, ăn kèm với bún, rau sống, 
thịt ba chỉ thái sợi, trứng chiên thái mỏng và 
nước sốt. Được xem là nguyên liệu quyết 
định chất lượng món ăn, nước sốt làm từ 

tôm, nước hầm xương, cà chua, dứa, hành 
tây để tạo vị ngọt thanh tự nhiên. Ngoài ra, 
còn có nước chấm chế biến một cách đặc 
biệt được hòa trộn bằng những nguyên liệu 
như chuối sứ, tỏi, me khô, ớt, động phộng 
rang xay nhuyễn. 

Mặc dù đã là món ăn “nổi tiếng” cả trong 
và ngoài nước, nhưng lẩu thả vẫn giữ trong 
mình những nét mộc mạc, hiếu khách của 
người Phan Thiết. Thể hiện rõ nhất là trong 
cách trang trí bắt nguồn từ triết lý âm dương 
ngũ hành. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ứng với 
năm màu sắc nguyên liệu tạo nên món ăn 
là trắng, xanh, đen, đỏ, vàng cùng ngũ vị 
cay, chua, mặn, đắng, ngọt. Nét độc đáo 
nữa của món lẩu thả là có 2 cách ăn: ăn khô 
với bún cùng các nguyên liệu và nước sốt 
trộn đều, ăn ướt là chan thêm nước dùng lẩu 
đang đun nóng trên bếp than hồng. Du 
khách tới Phan Thiết có thể tìm đến những 
nhà hàng ở khu du lịch Hàm Tiến, Mũi Né 
hoặc các quán ăn ở khu vực trung tâm thành 
phố để thưởng thức món lẩu thả thơm ngon 
và chan chứa nghĩa tình. 

Nếu yêu thích và lựa chọn một hành trình 
khám phá ẩm thực Việt, đừng quên ghé 
thành phố Phan Thiết thưởng thức những 
món ăn dân dã chế biến từ hải sản thơm 
ngon để vừa tận hưởng hương vị thơm nồng 
xứ biển, vừa cảm nhận hồn quê mộc mạc 
của con người nơi đây. 

Nguyên Vũ // 
 http://baodulich.net.vn.- 2020 

 (ngày 12 tháng 10) 

http://baodulich.net.vn/Ngot-ngao-mon-
que-Binh-Thuan-13-24396.html

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

NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN TĂNG TRƯỞNG KHÁ 

hờ tái cơ cấu, ngành nông nghiệp 
Bình Thuận đã đạt tốc độ tăng trưởng 
bình quân 3,3%/năm, đạt kế hoạch 

đề ra. 

Ông Mai Kiều, Giám đốc Sở NN-PTNT 
Bình Thuận cho hay, sau 3 năm thực hiện kế 
hoạch tái cơ cấu, nông nghiệp Bình Thuận 
đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, 

cơ cấu cây trồng chuyển đổi đúng hướng, 
diện tích cây lâu năm từ 33,4% (năm 2017) 
tăng lên 36,2% (năm 2020); diện tích cây 
hàng năm từ 66,5% (năm 2017) giảm còn 
63,8% (năm 2020). Diện tích đất lúa được 
quản lý chặt chẽ, đến nay đất sản xuất lúa 
toàn tỉnh đạt 53.580 ha, đảm bảo chỉ tiêu quy 
hoạch được Chính phủ giao. 

N 
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Công tác xã hội hóa giống lúa được đẩy 
mạnh, diện tích sử dụng giống lúa xác nhận 
toàn tỉnh nâng lên 80% (năm 2020). Chương 
trình liên kết sản xuất “4 nhà” đã thực hiện 
1.294 ha lúa thuần và 1.200 ha lúa nếp chất 
lượng cao; duy trì 3.000 ha lúa chất lượng 
cao tại huyện Tánh Linh. 

Vườn thanh long sản xuất tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: 
K.S. 

Để phát huy hiệu quả sử dụng đất và tăng 
cường tiết kiệm nguồn nước tưới, giai đoạn 
2017- 2020, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển 
đổi 9.238 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng 
cây khác như bắp, rau đậu các loại... Các 
loại cây trồng chuyển đổi trên đất lúa đều 
cho năng suất, hiệu quả cao hơn 2,2 - 4,8 
lần so với sản xuất lúa. Từ đó, bước đầu tạo 
hiệu ứng tích cực trong sản xuất nông 
nghiệp, nhất là tạo hướng đi mới trên đất 
canh tác lúa nước từ quảng canh, thu nhập 
thấp sang luân canh có thu nhập cao, tiết 
kiệm nước tưới. 

Tỉnh cũng duy trì ổn định diện tích các cây 
trồng lợi thế quan trọng, trong đó diện tích 
thanh long hiện khoảng 33.300 ha, tăng 20% 
so năm 2017; sản lượng thanh long đạt 
697.300 tấn. Chất lượng thanh long Bình 
Thuận trong những năm gần đây đã được 
quan tâm cải thiện và ứng dụng kỹ thuật 
trong sản xuất như tưới nhỏ giọt, tưới phun, 
sử dụng phân hữu cơ sinh học, chế phẩm 
sinh học vào sản xuất; chuyển dần từ sản 
xuất nhỏ lẻ sang hình thức liên kết. 

Hiện tỉnh có khoảng 10.200 ha thanh long 
được cấp chứng nhận VietGAP (chiếm 35% 
diện tích thanh long toàn tỉnh). Diện tích cao 
su khoảng 42.300 ha, sản lượng cao su đạt 
58.410 tấn, tăng 12,45% so năm 2017. Diện 
tích cây điều 17.154 ha, sản lượng điều đạt 
12.190 tấn tăng 26,3% so năm 2017. 

Ông Mai Kiều, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận. 
Ảnh: K.S. 

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, Bình Thuận 
phát triển mạnh chăn nuôi tập trung theo 
hướng trang trại, gia trại quy mô công 
nghiệp, ứng dụng công nghệ tiên tiến, an 
toàn sinh học. Trong đó, tổng đàn trâu, bò 
đạt 177.040 con tăng 2,5%; đàn lợn chất 
lượng đạt 288.500 con tăng 8,6% và đàn gia 
cầm các loại đạt khoảng 3.850.000 con tăng 
14,6% so với năm 2017. Dự kiến trong năm 
2020, lĩnh vực chăn nuôi sẽ cung ứng hơn 
60.000 tấn thịt hơi các loại tăng 11,4% so với 
năm 2017. 

Trong lĩnh vực thủy sản, toàn tỉnh có 141 
cơ sở sản xuất tôm giống/783 trại/80.600 m3 
bể ương. Tất cả sản xuất theo quy trình công 
nghiệp, đầu tư quy mô lớn; dự kiến sản 
lượng sản xuất và tiêu thụ năm 2020 ước 
đạt 24,5 tỷ post, tăng 0,9% so năm 2017. 

Tàu cá tiếp tục phát triển theo hướng 
nâng cao công suất, gắn với giảm tàu thuyền 
công suất nhỏ.  Theo đó, tàu thuyền từ 90 
CV trở lên có 3.433 chiếc, tàu có chiều dài 
từ 15 m trở lên có 1.929 chiếc. So với năm 
2017, tàu cá công suất từ 90 CV trở lên tăng 
387 chiếc; góp phần đưa sản lượng khai 
thác thuỷ sản năm 2020 ước đạt 210.000 
tấn.   

Lĩnh vực lâm nghiệp, tỉnh thực hiện tốt 
công tác rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại 
rừng; cân nhắc kỹ trong chuyển mục đích sử 
dụng rừng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Nhờ vậy 
độ che phủ rừng của tỉnh đạt 43%. 

 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2020 
(ngày 8 tháng 10) 

https://nongnghiep.vn/nong-nghiep-binh-
thuan-tang-truong-kha-d274628.html

https://nongnghiep.vn/nong-nghiep-binh-thuan-tang-truong-kha-d274628.html
https://nongnghiep.vn/nong-nghiep-binh-thuan-tang-truong-kha-d274628.html
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH BÌNH THUẬN BỨT PHÁ CÙNG HẠ TẦNG 
GIAO THÔNG 

hững thay đổi trong thị hiếu du lịch và 
nhu cầu mới của nhà đầu tư, kết hợp 
với việc cao tốc Dầu Giây – Phan 

Thiết đã khởi công, sân bay quốc tế Phan 
Thiết, sân bay quốc tế Long Thành đang 
khởi động trong tháng 10, thị trường bất 
động sản (BĐS) du lịch Bình Thuận được dự 
đoán sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong 
thời gian tới. 

Hạ tầng giao thông phát triển và xu 
hướng chuyển dịch mới của thị trường 
BĐS du lịch 

Đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây có 
tổng chiều dài 99km, là dự án thành phần 
thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn 
đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía 
Đông, vừa chính thức được khởi công vào 
ngày 30/9 vừa qua. Dự án được đánh giá là 
có ý nghĩa quan trọng trong việc từng bước 
hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đồng bộ, 
là cú hích cho tỉnh Bình Thuận phát triển kinh 
tế xã hội, thu hút đầu tư, góp phần khai thác 
hết tiềm năng và thế mạnh của địa phương. 

Song song đó, dự án sân bay quốc tế 
Phan Thiết đang được tái khởi động từ 
tháng 8/2020, sân bay quốc tế Long Thành 
chuẩn bị khởi công một số hạng mục công 
trình trong tháng 10/2020 đã làm thị trường 
BĐS du lịch và ngành du lịch của Đồng Nai, 
Bình Thuận sôi động hơn bao giờ hết. 

Mặt khác, trong bối cảnh dịch covid-19 từ 
đầu năm đến nay, hành vi du lịch, thị hiếu và 
nhu cầu của đại đa số khách du lịch đang 
dần thay đổi. Khách du lịch bắt đầu chọn 
những điểm đến gần, an toàn, vui khỏe hơn, 
đồng thời có thể di chuyển thuận tiện bằng 
các phương tiện cá nhân. 

Từ lâu, Phan Thiết, Bình Thuận, nơi sở 
hữu biển xanh, cát trắng, nắng vàng, lại khá 
gần TP. HCM. Sở hữu nhiều tiềm năng du 
lịch, phố biển này đang là điểm đến yêu thích 
của khách du lịch từ miền Đông – Tây Nam 

Bộ, khách miền Bắc và khách quốc tế. Dự 
kiến vào năm 2022, sau khi hoàn thiện, cao 
tốc Dầu Giây – Phan Thiết sẽ giúp rút ngắn 
hành trình từ TP. HCM đến khu vực Phan 
Thiết (Bình Thuận) từ 4 giờ xuống dưới 2 
giờ. Giao thông thuận lợi sẽ giúp “mở 
đường” cho Phan Thiết, Bình Thuận đón 
lượng lớn du khách từ các nơi cho các kỳ 
nghỉ ngắn, dịp cuối tuần. 

Phối cảnh quảng trường biển ban đêm tại NovaWorld 
Phan Thiet. 

Do đó, với tín hiệu vui từ việc hạ tầng giao 
thông đồng loạt triển khai và  Quyết định 
1772/QĐ-TTg về 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, đưa Bình Thuận trở thành 
một điểm đến du lịch hàng đầu châu Á đã 
làm nóng thị trường BĐS du lịch, nghỉ dưỡng 
tại Phan Thiết, Bình Thuận. 

NovaWorld Phan Thiet - Đón đầu tiềm 
năng 

Tại sự kiện "Meet the Experts – Hội ngộ 
Chuyên gia" lần thứ 9, ông Mauro 
Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels châu Á 
- Thái Bình Dương cho rằng, khách nội địa, 
đặc biệt là thế hệ trẻ đang ngày càng yêu 
thích xu hướng du lịch trải nghiệm. Nhu cầu 
đối với các mô hình như chuỗi tổ hợp du lịch 
nghỉ dưỡng kết hợp giải trí, du lịch - nghỉ 
dưỡng gần gũi thiên nhiên, chăm sóc sức 
khỏe không ngừng gia tăng. 

Đón đầu xu hướng nói trên, NovaWorld 
Phan Thiet – Siêu thành phố Biển – Du lịch 

N 
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– Sức khỏe với quy mô 1.000 ha, sở hữu 
7km bờ biển đang trở thành tâm điểm của 
các nhà đầu tư. Dự án được McKinsey tư 
vấn quy hoạch tạo điểm đến hấp dẫn – Siêu 
đô thị nghỉ dưỡng, mua sắm, ẩm thực, vui 
chơi giải trí, giáo dục, y tế và thể dục thể 
thao; quy hoạch thiết kế bởi các nhà tư vấn 
thiết kế hàng đầu của thế giới như Aedas, 
Nikken Sekkei,… 

 Dự án với tổng mức đầu tư gần 5 tỷ USD, 
có hàng trăm tiện ích đặc biệt cho cộng đồng 
như: Công viên giải trí chủ đề và công viên 
nước (Daemyung Sono – Tập đoàn giải trí 
số 1 Hàn Quốc vận hành); trung tâm biểu 
diễn nghệ thuật Arena 7.000 chỗ ngồi trong 
nhà; cụm sân golf 36 hố PGA độc quyền; 
nhà thi đấu Tennis ATP 3.500 chỗ ngồi (Hợp 
tác với Liên đoàn Quần Vợt Việt Nam); 
đường chạy Marathon 42,195 km; Outlet 
bán hàng giảm giá; trung tâm vui chơi giải trí 
ẩm thực về đêm; công viên biển Bikini Beach 
16 ha được vận hành bởi Thương hiệu nổi 
tiếng: Finns Beach Club (Câu lạc bộ biển 
náo nhiệt và đẹp nhất Bali); các bệnh viện 
danh tiếng trong và ngoài nước; thẩm mỹ 
viện; trường đào tạo điều dưỡng, du lịch, 
nhà hàng, khách sạn; Làng Quốc tế; Làng 
hưu trí; hơn 20 Hotel Resort được thương 
hiệu quốc tế nổi tiếng nhất quản lý vận 
hành… 

Nhiều sự kiện quốc tế sẽ được triển khai 
hàng năm: Giải Golf, Giải Quần vợt chuyên 

nghiệp; các giải thi đấu thể thao Olympic, 
lướt ván diều; các cuộc thi sắc đẹp, thời 
trang, ca nhạc… Các giải thi đấu cùng các 
sự kiện sẽ diễn ra liên tục, tạo sự sầm uất, 
nhộn nhịp, kỳ vọng NovaWorld Phan Thiet 
trở thành một trong những điểm đến sôi 
động, hấp dẫn hàng đầu thế giới. 

Mẫu second home tại NovaWorld Phan Thiet, Phan 
Thiết, Bình Thuận. 

Dự án phát triển đa dạng các dòng sản 
phẩm second home như nhà phố nghỉ 
dưỡng, nhà phố thương mại, biệt thự nghỉ 
dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng trong sân golf 
PGA độc quyền,… đáp ứng nhu cầu nghỉ 
dưỡng hoặc đầu tư cho thuê, phù hợp nhiều 
nhu cầu của khách hàng. 

Nguyen Thu // https://vov.vn.- 2020 
(Ngày 19 Tháng 10) 

https://vov.vn/kinh-te/dia-oc/bat-dong-
san-du-lich-binh-thuan-but-pha-cung-ha-

tang-giao-thong-787251.vov 

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

BÌNH THUẬN CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 
TRÊN LĨNH VỰC VHTTDL 

heo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Bình Thuận, trong năm 
2020, việc tổ chức triển khai thực hiện 

hoạt động giám định tư pháp trên lĩnh vực 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận đã đạt được những kết quả 
ghi nhận.  

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của 
công tác giám định tư pháp đối với hoạt 
động tố tụng cũng như trong đời sống xã hội, 
trong năm 2020, lãnh đạo Sở luôn quan tâm, 
tạo điều kiện cho công tác hoạt động giám 

định tư pháp thuộc phạm vi quản lý của 
Ngành.  

Cụ thể, Sở đã xây dựng và ban hành các 
văn bản tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
theo quy định; thường xuyên chỉ đạo, hướng 
dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc, Phòng 
Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, 
thành phố kịp thời đăng tải các văn bản quy 
phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử. 
Đồng thời, tổ chức quán triệt, tuyên truyền 
sâu rộng các quy định của pháp luật về giám 
định tư pháp, gắn công tác tuyên truyền với 
các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Qua đó, 

T 

https://vov.vn/kinh-te/dia-oc/bat-dong-san-du-lich-binh-thuan-but-pha-cung-ha-tang-giao-thong-787251.vov
https://vov.vn/kinh-te/dia-oc/bat-dong-san-du-lich-binh-thuan-but-pha-cung-ha-tang-giao-thong-787251.vov
https://vov.vn/kinh-te/dia-oc/bat-dong-san-du-lich-binh-thuan-but-pha-cung-ha-tang-giao-thong-787251.vov
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đã góp phần quán triệt đầy đủ kịp thời các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về phổ biến 
giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức trong ngành, tạo bước 
chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động trong toàn ngành. 

Ảnh minh họa 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được 
giao, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trưởng các 
Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị 
xã, thành phố đã chủ động triển khai hoạt 
động giám định tư pháp, lồng ghép với việc 
quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, quán triệt các Kết luận, Nghị 
quyết, Chương trình hành động của Trung 
ương và địa phương thông qua các cuộc 
họp, giao ban, chào cờ đầu tuần, đọc báo 
đầu giờ buổi sáng, các buổi sinh hoạt tại đơn 
vị mình... 

Sở đã cử 01 lãnh đạo tham gia Ban Chỉ 
đạo thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án "Đổi 
mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám 
định tư pháp"; cử 03 đồng chí tham gia Hội 
đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 
tỉnh. Đã tiến hành rà soát, đề nghị miễn 
nhiệm 02 đồng chí giám định viên tư pháp 
đã nghỉ hưu và đề nghị bổ nhiệm thay thế, 
bổ sung 02 đồng chí giám định viên tư pháp 
đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.  

Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 
kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng và ban 
hành văn bản QPPL được lãnh đạo Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm sâu sát. 
Trong năm 2020, Sở đã tham mưu UBND 
tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 03 Nghị 

quyết: Nghị quyết Quy định mức chi và sử 
dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, 
khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định 
mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định 
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động cơ sở Thể thao, Câu Lạc 
bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; 
Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức thu, 
quản lý và sử dụng phí Thư viện trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, tiếp tục hoàn 
chỉnh một số văn bản QPPL tham mưu 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành tại kỳ 
họp cuối năm 2020, gồm: Nghị quyết thông 
qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng 
Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận 
đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; 
Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư 
dự án Nhà hát và triển lãm văn hóa, nghệ 
thuật tỉnh; Nghị quyết Quy định chế độ chi 
ngoài quy định của Trung ương đối với hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể 
thao trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết Quy định 
mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan 
Di tích thắng cảnh Suối Tiên. Sở cũng đã 
tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành 
quy chế phối hợp trong hoạt động giám định 
tư pháp.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công 
tác tổ chức triển khai thực hiện hoạt động 
giám định tư pháp trên lĩnh vực Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận cũng gặp phải một số khó khăn, hạn 
chế như: Cán bộ giám định viên tư pháp làm 
việc kiêm nhiệm nên việc đầu tư cho công 
việc giám định tư pháp còn hạn chế; Công 
tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giám định tư 
pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành 
chưa được sâu rộng trong các cấp./. 

 
Anh Vũ // http://toquoc.vn.- 2020 

 (ngày 7 tháng 10) 

http://toquoc.vn/binh-thuan-chu-dong-
trien-khai-hoat-dong-giam-dinh-tu-phap-

tren-linh-vuc-vhttdl-
20201006160049303.htm 
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BÌNH THUẬN ĐÓN TRÊN 212 NGHÌN LƯỢT KHÁCH DU LỊCH  

ặc dù còn ảnh hưởng dịch COVID - 
19, song trong tháng 9/2020, các cơ 
sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận đã đón và phục vụ khoảng 
212.600 lượt khách, tăng 15,84% so tháng 
trước, tuy nhiên giảm hơn 63% so tháng 
cùng kỳ của năm ngoái… 

Khách du lịch với nhiều hoạt động giải trí ở Bình 
Thuận. (Ảnh: Báo Bình Thuận)  

Tính chung qua 9 tháng đầu năm nay, 
lượng khách đến Bình Thuận nghỉ dưỡng 
ước đạt 2.066.500 lượt khách (giảm 55% so 
cùng kỳ năm 2019) với số ngày khách phục 
vụ đạt khoảng 3.601.900 ngày (giảm 52,72% 
so cùng kỳ). 

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ượng 
khách nước ngoài đến nghỉ dưỡng trong 
tháng 9/2020 tới Bình Thuận vẫn đạt thấp, 
chỉ khoảng 2.970 lượt. So 9 tháng đầu năm 
ngoái, lượng khách quốc tế đến Bình Thuận 
nghỉ dưỡng ước đạt 172.500 lượt khách, 
giảm gần 70% so cùng kỳ năm trước. 

Doanh thu từ hoạt động du lịch của Bình 
Thuận trong 9 tháng qua đạt trên 6.714 tỷ 
đồng, giảm hơn 40% so cùng kỳ năm 2019.  

Để thu hút khách du lịch trong thời gian 
tới khi dịch COVID-19 được khống chế, Bình 
Thuận đã có nhiều giải pháp trong lĩnh vực 
này nhằm kích cầu du lịch khởi sắc, trong đó 
có chú trọng đến đầu tư các cơ sở lưu trú, 
nghỉ dướng. Toàn tỉnh này hiện có 576 cơ 
sở lưu trú đang hoạt động kinh doanh với 
tổng số 16.331 phòng. Đã xếp hạng 91 cơ 
sở lưu trú với 5.824 phòng, trong đó đạt tiêu 
chuẩn 5 sao 3 cơ sở, 4 sao có 28 cơ sở, 3 
sao có 17 cơ sở, 2 sao 17 cơ sở và 1 sao 16 
cơ sở.   

Ngoài ra còn có 557 căn hộ và 315 biệt 
thự. Hiện có 60 đơn vị hoạt động kinh doanh 
lữ hành, trong đó có 7 doanh nghiệp kinh 
doanh lữ hành quốc tế, 23 doanh nghiệp lữ 
hành nội địa và 30 chi nhánh văn phòng đại 
diện, văn phòng du lịch. 

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bình 
Thuận đã có thêm 4 dự án được chấp thuận 
đầu tư, 1 dự án thu hồi. Như vậy, tính đến 
thời điểm này, toàn tỉnh có 387 dự án du lịch 
còn hiệu lực, với tổng diện tích đất cấp 6.249 
ha và tổng vốn đầu tư hơn 69.000 tỷ đồng; 
trong đó có 22 dự án đầu tư nước ngoài với 
tổng diện tích đất cấp 1.636 ha và tổng vốn 
đầu tư là hơn 11.000 tỷ đồng. 365 dự án đầu 
tư trong nước với tổng diện tích đất cấp là 
4.612 ha và tổng vốn đăng ký hơn 58.000 tỷ 
đồng. Tổng số dự án đã đi vào hoạt động là 
187 dự án.  

Những tháng còn lại của năm 2020, Bình 
Thuận sẽ tích cực tham gia chương trình 
kích cầu du lịch an toàn - hấp dẫn trong liên 
minh 7 tỉnh thành phố, gồm: TP Hồ Chí Minh, 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình 
Phước, Bình Thuận, Đồng Nai và Tây Ninh. 

Theo đó, liên minh tham gia chương trình 
kích cầu với tên gọi “7 địa phương - Du lịch 
an toàn và hấp dẫn” đã vừa được diễn ra tại 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với chương trình 
này, liên minh 7 tỉnh, thành phố thuộc khu 
vực Đông Nam bộ và Bình Thuận sẽ tạo ra 
sự liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước 
của các địa phương, giữa địa phương và 
doanh nghiệp trong việc tham gia xây dựng 
chương trình kích cầu thu hút khách du lịch. 
Từ đó hướng tới xây dựng các chương trình 
hành động với mục tiêu khôi phục nhanh thị 
trường khách du lịch, trong đó lấy khách nội 
địa làm trọng tâm và từng bước khôi phục lại 
các thị trường khách quốc tế. Ngoài ra còn 
tăng cường triển khai chương trình quảng 
bá, truyền thông về du lịch an toàn tại 7 địa 
phương nhằm xóa bỏ tâm lý lo ngại của du 
khách do tác động bởi dịch COVID-19… 

Cụ thể, tỉnh Bình Thuận sẽ tích cực hợp 
tác triển khai chương trình kích cầu du lịch 
chung của 7 tỉnh, thành phố. Đó là thống 
nhất triển khai các tiêu chí an toàn du lịch 

M 
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đến doanh nghiệp cũng như có những biện 
pháp hậu kiểm, đảm bảo thực hiện theo 
đúng cam kết đề ra. Bên cạnh đó, còn xây 
dựng bản đồ số du lịch an toàn tại từng địa 
phương và tích hợp vào bản đồ chung của 
liên minh này, xúc tiến thành nội dung truyền 
thông chính để tạo thuận lợi cho du khách 
tra cứu điểm đến, sản phẩm và dịch vụ an 
toàn trước khi đặt dịch vụ. 

Thời gian tới, Bình Thuận cũng tiến hành 
xây dựng khung chương trình kích cầu và 
kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp, 
khu - điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia 
chương trình khuyến mại, giảm giá theo 
nhiều hình thức khác nhau… Đối với công 
tác tuyên truyền, chương trình kích cầu “7 
địa phương - Du lịch an toàn và hấp dẫn” tập 
trung đẩy mạnh trên các kênh thông tin, 
truyền thông của Trung ương, địa phương, 
doanh nghiệp tham gia. 

Theo bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám 
đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình 
Thuận, chương trình kích cầu này sẽ tạo ra 
cơ hội hút khách cho địa phương trong 
những tháng còn lại của năm nay. Được 
công nhận là một trong những điểm đến an 
toàn và hấp dẫn của cả nước, du lịch Bình 
Thuận sẽ thực hiện dán nhãn an toàn cho 
các cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ đủ điều 
kiện tham gia chương trình. Đồng thời triển 
khai các giải pháp liên quan nhằm giữ vững 
thương hiệu và hướng tới khẳng định là 
điểm đến an toàn, có cơ sở vật chất phục vụ 
an toàn, đảm bảo du khách an toàn khi nghỉ 
dưỡng, vui chơi giải trí tại Bình Thuận…/.. 

K.V // https://dangcongsan.vn.- 2020 
(ngày 8 tháng 10) 

https://dangcongsan.vn/kinh-te/binh-
thuan-don-tren-212-nghin-luot-khach-du-

lich-565190.html

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

BÌNH THUẬN PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TÁC PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC 
CỔNG CHÀO KHU DU LỊCH QUỐC GIA MŨI NÉ 

hằm lựa chọn phương án kiến trúc có 
tính sáng tạo và khả thi, UBND tỉnh 
Bình Thuận vừa có thông báo về việc 

tổ chức Cuộc thi sáng tác phương án kiến 
trúc Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né. 

 

Phương án kiến trúc Cổng chào Khu du 
lịch quốc gia Mũi Né phải đảm bảo các tiêu 
chí về quy hoạch kiến trúc, quy hoạch giao 
thông, mang tính bền vững và tạo sự gắn kết 
hài hòa với không gian đô thị xung quanh và 
là điểm nhấn kiến trúc cảnh quan cho khu 
vực. Cuộc thi sẽ có 2 giải Nhất, mỗi giải 25 
triệu đồng và 6 giải Khuyến khích, mỗi giải 5 
triệu đồng. Thời gian gửi tác phẩm dự thi 

đến hết ngày 30/11/2020 (tính theo dấu bưu 
điện). 

Đối tượng tham gia dự thi là tất cả các 
họa sĩ, kiến trúc sư chuyên và không 
chuyên, những người có năng khiếu về kiến 
trúc, mỹ thuật trên cả nước. Mỗi tác phẩm 
dự thi được thể hiện trên giấy (không giới 
hạn khổ giấy), các bản vẽ mặt bằng, mặt 
đứng, mặt cắt công trình; thể hiện hình ảnh 
3D, phối cảnh khu vực xung quanh và hiệu 
ứng ánh sáng vào ban đêm. Số lượng mẫu 
dự thi không hạn chế, một tác giả có thể gửi 
nhiều tác phẩm dự thi ở 02 vị trí. 

Cuộc thi góp phần quảng bá hình ảnh 
điểm đến an toàn, thân thiện và những nét 
văn hóa truyền thống tốt đẹp của Bình 
Thuận với du khách trong và ngoài nước. 

Hải Ninh // http://baodulich.net.vn.- 2020 
(ngày 7 tháng 10) 

http://baodulich.net.vn/Binh-Thuan-phat-
dong-cuoc-thi-sang-tac-phuong-an-kien-

truc-Cong-chao-Khu-du-lich-quoc-gia-Mui-
Ne-02-24352.html 

N 
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BÌNH THUẬN TRUNG TÂM DU LỊCH THỂ THAO BIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

ình Thuận có lợi thế lớn về thiên nhiên 
khi có đường bờ biển đẹp, lượng 
ngày nắng trung bình hàng năm lên 

đến 300 ngày, thời tiết ấm áp khô ráo, thích 
hợp tổ chức các hoạt động ngoài trời, vui 
chơi giải trí ở biển, du lịch trải nghiệm, nghỉ 
dưỡng và thể thao biển. Nhiều thắng cảnh 
đẹp của Bình Thuận cũng thu hút du khách 
tham quan như Hòn Rơm, đảo Phú Quý, 
Gành Son, Giếng Tiên, mũi Kê Gà… 

Phối cảnh dự án NovaWorld Phan Thiết 

Bình Thuận có 192km bờ biển với những 
bãi biển đẹp, khí hậu ôn hòa, nắng ấm 
quanh năm. Cùng với đó, các sản phẩm du 
lịch ngày càng phong phú, đa dạng với hệ 
thống resort nghỉ dưỡng cao cấp được phân 
bố dọc bờ biển, các dịch vụ lướt ván buồm, 
lướt ván diều, lặn biển, sân golf, và các loại 
hình dịch vụ bổ trợ khác phát triển, đáp ứng 
được nhu cầu của nhiều đối tượng du 
khách… Hoạt động du lịch Bình Thuận ngày 
càng có sự chuyển biến tích cực. Sức hấp 
dẫn của du lịch biển, cùng với môi trường xã 
hội an toàn, con người hiền hòa, thân thiện, 
mến khách, Bình Thuận đã chinh phục và 
thu hút du khách đến tham quan du lịch, nghỉ 
dưỡng ngày càng nhiều hơn, quay lại nhiều 
lần hơn. 

Đến nay, Bình Thuận khẳng định là một 
trong những điểm đến nổi bật trên bản đồ du 
lịch Việt Nam. Để đạt được kết quả này, 
trong hành trình 25 năm qua, nhất là trong 
giai đoạn 2016 - 2019, Bình Thuận đã chú 
trọng đầu tư phát triển hạ tầng du lịch nhằm 
thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 
Bình Thuận đã tập trung nguồn ngân sách 
địa phương cũng như các nguồn vốn đầu tư 
khác để thi công, hoàn thành và đưa vào sử 
dụng các công trình giao thông quan trọng 
đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch. Mặt khác, 

Du lịch Bình Thuận đã không ngừng phát 
huy tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự 
nhiên, di tích văn hóa, lịch sử để tạo sự khác 
biệt theo hướng trở thành trung tâm du lịch 
- thể thao biển.Với tiềm năng và ưu thế lớn 
phát triển du lịch nghỉ dưỡng - thể thao biển, 
Bình Thuận đã thu hút một số tập đoàn, 
doanh nghiệp tầm cỡ đến tìm kiếm cơ hội 
đầu tư. Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh 
có 387 dự án du lịch còn hiệu lực, với tổng 
diện tích đất cấp là 6.249 ha và tổng vốn đầu 
tư 69.845 tỷ đồng (trong đó có 22 dự án đầu 
tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 
11.230 tỷ đồng). Điển hình như Dự án tổ hợp 
nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Phan Thiết 
với quy mô gần 1000ha, tổ hợp được kỳ 
vọng là tạo điểm đến mới cho du khách, 
khẳng định dấu ấn của Du lịch Bình Thuận 
trên bản đồ nghỉ dưỡng cả nước khi hoàn 
thiện. 

Hải đăng mũi Kê Gà (Bình Thuận) 

Đồi cát Mũi Né 

Xác định Du lịch là ngành kinh tế mũi 
nhọn, Bình Thuận đã đặt mục tiêu trở thành 
trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm 
quốc gia. Theo quy hoạch tổng thể phát triển 
khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2025 
tầm nhìn đến năm 2030, Mũi Né sẽ phát triển 
trở thành điểm đến hấp dẫn, đóng vai trò 

B 
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quan trọng trong hệ thống du lịch của vùng 
Duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước; đến 
năm 2030, Khu du lịch quốc gia Mũi Né sẽ 
trở thành một trong những điểm đến hàng 
đầu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
Cũng theo quy hoạch, lượt khách dự kiến 
Bình Thuận sẽ đón đạt lần lượt là 9 triệu và 
14 triệu vào năm 2025 và năm 2030. Thời 
gian tới, Bình Thuận sẽ tiếp tục tổ chức các 
hoạt động thể thao biển như Giải lướt ván 
buồm quốc và Giải lướt ván diều quốc tế tại 
khu vực Hàm Tiến - Mũi Né; các giải bóng 
đá, bóng chuyền, bóng ném bãi biển tầm 
quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh được tổ chức 
định kỳ hàng năm… là những hoạt động đặc 
trưng cho sản phẩm du lịch - thể thao biển 
của Bình Thuận. Ngoài ra, sẽ tổ chức cơ cấu 
lại ngành, tăng cường đầu tư kết cấu hạ 
tầng, xúc tiến quảng bá; đề xuất cơ chế, 
chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi 
cho doanh nghiệp và cộng đồng tham gia 
phát triển du lịch, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực. Du lịch Bình Thuận cũng 
đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch 
chủ đạo như du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch 

sinh thái biển và thể thao biển. Đồng thời 
khai thác đặc trưng văn hóa địa phương, du 
lịch làng chài và các sản phẩm hỗ trợ gồm 
các loại hình vui chơi giải trí ban đêm, vui 
chơi giải trí công nghệ cao, mua sắm các 
sản vật, hàng lưu niệm thủ công mỹ 
nghệ…đáp ứng yêu cầu của các đối tượng 
du khách. 

Thuyền buồm trên biển Mũi Né 

QB // http://baodulich.net.vn.- 2020 
(ngày 20 tháng 10) 

http://baodulich.net.vn/Binh-Thuan-
Trung-tam-du-lich-the-thao-bien-trong-

tuong-lai-03-24572.html 

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

CÔNG BỐ KHU DU LỊCH QUỐC GIA MŨI NÉ 

BND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành 
kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết 
định công nhận Khu du lịch quốc gia 

Mũi Né và tôn vinh các tổ chức, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong lĩnh vực du lịch 
nhân dịp 25 năm Ngày Du lịch Bình Thuận. 

Paranus Resort là nơi diễn ra Lễ công bố Khu Du lịch 
quốc gia Mũi Né. 

Tại lễ công bố sẽ có các hoạt động gồm, 
trình chiếu Clip về du lịch Bình Thuận, Khu 
du lịch quốc gia Mũi Né; trao Quyết định 

công nhận Khu du lịch Mũi Né, tỉnh Bình 
Thuận là Khu Du lịch quốc gia; ký biên bản 
ghi nhớ của nhà đầu tư dự án du lịch trong 
khu du lịch quốc gia Mũi Né và ngành 
VHTTDL; tôn vinh, khen thưởng các cá 
nhân, tổ chức có thành tích đóng góp cho 
ngành Du lịch Bình Thuận (giai đoạn 5 năm); 
trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác ảnh, video 
clip, viết bài về Bình Thuận… 

Dự kiến thời gian tổ chức lễ công bố vào 
ngày 23/10/2020 tại Pandanus Resort, Tp. 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với khoảng 200 
đại biểu tham dự. 

 
Ngọc Trang //  

http://baodulich.net.vn.- 2020 
 (ngày 12 tháng 10) 

http://baodulich.net.vn/Cong-bo-Khu-Du-
lich-quoc-gia-Mui-Ne-13-24398.html

 

U 
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CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KHU DU LỊCH QUỐC GIA MŨI NÉ 

ối 24-10, tại TP Phan Thiết, Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) 
phối hợp UBND tỉnh Bình Thuận tổ 

chức Lễ công bố Quyết định công nhận Khu 
du lịch quốc gia Mũi Né (Khu DLQG Mũi Né), 
tỉnh Bình Thuận và tôn vinh các tổ chức, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực 
du lịch.  

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Thứ trưởng VH-TT-DL trao Quyết định công nhận 

Khu DLQG Mũi Né cho đại diện tỉnh Bình Thuận. 

Tham dự Lễ có các đồng chí Ủy viên 
Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Hùng, Thứ 
trưởng VH-TT-DL; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ 
tịch HĐND tỉnh Bình Thuận. Đại diện Tổng 
cục Du lịch cùng đại diện lãnh đạo một số 
Sở Du lịch, Sở VH-TT-DL lịch trên cả nước. 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trùng Khánh, 
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã công 
bố Quyết định số 2354/QĐ-BVHTTDL của 
Bộ trưởng VH-TT-DL về việc công nhận Khu 
du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận. 

Theo Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 
18-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu 
DLQG Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2030 xác định vị trí, 
quy mô, ranh giới 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, TP Phan Thiết (Bình Thuận); 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 là khoảng 1.000 
ha. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng VH-TT-
DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, việc Bộ 

VH-TT-DL ban hành quyết định công nhận 
Khu DLQG Mũi Né càng làm tăng thêm giá 
trị một thương hiệu, một trong những điểm 
sáng đi đầu để hình thành nên hệ thống khu 
du lịch quốc gia trên cả nước. Đồng thời đề 
nghị, tỉnh Bình Thuận tiếp tục quan tâm, sớm 
có các chủ trương để cụ thể hóa Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 nhằm chỉ đạo 
sát sao hơn nữa thúc đẩy sự nghiệp phát 
triển du lịch của tỉnh Bình Thuận nói chung 
và Khu DLQG Mũi Né nói riêng. Tiếp tục 
thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về 
du lịch; tiếp tục vươn tầm hơn nữa để Khu 
DLQG Mũi Né khi sau khi được công nhận 
luôn bảo đảm đi đầu về chất lượng dịch vụ, 
bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn 
minh; tăng cường thu hút các dự án đầu tư 
phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch hấp dẫn; 
chú trọng công tác xúc tiến quảng bá thương 
hiệu Khu DLQG Mũi Né ở trong nước và 
quốc tế; khẳng định vai trò, vị trí của trong 
vùng duyên hải Nam Trung Bộ cũng như du 
lịch cả nước. 

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Tổ 
chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày 
Du lịch Bình Thuận cho biết, trong thời gian 
qua, Bình Thuận đã tập trung đầu tư hoàn 
thiện hệ thống cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ 
thuật du lịch đáp ứng tiêu chí của Khu du lịch 
quốc gia. Cùng với đó, tỉnh đã nỗ lực kêu gọi 
xúc tiến đầu tư và bước đầu thu hút được 
những dòng đầu tư mới là những nhà đầu tư 
chiến lược, có tiềm lực tài chính và kinh 
nghiệm trong lĩnh vực du lịch. Theo định 
hướng của Quy hoạch phát triển Khu DLQG 
Mũi Né, các dự án trên đều là những tổ hợp, 
khu phúc hợp du lịch cao cấp, trong tương 
lai sẽ cung ứng cho thị trường những sản 
phẩm du lịch biển giải trí, du lịch thể thao 
mạo hiểm và hàng loạt các dịch vụ du lịch 
cao cấp khác. Đây chính là tiền đề để thu hút 
có chọn lọc các phân khúc thị trường khách 
du lịch có khả năng chi trả cao và lưu trú dài 
ngày, nhằm định hướng phát triển du lịch 
Bình Thuận nói chung, Khu DLQG Mũi Né 
nói riêng trở thành một trong những điểm 
đến của du lịch cao cấp, hiện đại mang tầm 
quốc tế, khu vực. 

T 
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Nhân dịp này, kỷ niệm 25 năm Ngày phát 
triển ngành Du lịch Bình Thuận (1995-2020), 
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, Tổng cục trưởng 
Tổng cục Du lịch đã tặng Bằng khen và Giấy 
khen cho những tập thể, cá nhân đã có 
thành tích xuất sắc phát triển ngành Du lịch 
Bình Thuận; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
tặng Bằng khen cho 15 tập thể, và 15 cá 
nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng 
góp trong lĩnh vực phát triển du lịch, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa 
phương. 

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

 (ngày 25 tháng 10) 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-du-
lich/cong-bo-quyet-dinh-cong-nhan-khu-du-

lich-quoc-gia-mui-ne-621842/

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

ĐI TÌM MÔ HÌNH QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA 

ới đây, tại tỉnh Bình Thuận, Bộ 
VHTTDL, TCDL phối hợp với UBND 
tỉnh Bình Thuận tổ chức “Hội thảo 

mô hình quản lý khu du lịch quốc gia” nhằm 
xây dựng mô hình khung để quản lý chung 
Khu du lịch (KDL) quốc gia trên cả nước. 
Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ 
VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai, Tổng cục 
trưởng TCDL Nguyễn Trùng Khánh và nhiều 
lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, 
Sở quản lý du lịch, BQL các khu, điểm du 
lịch, doanh nghiệp du lịch.   

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu 
tại hội thảo 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng 
Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, “Thủ tướng 
Chính phủ đã giao Bộ VHTTDL sớm nghiên 
cứu, đề xuất, ban hành những cơ chế quản 
lý KDL hiệu quả. Trên cơ sở thực tiễn, Bộ 
VHTTDL, TCDL mong muốn nhận được 
những đề xuất sáng tạo  khao học về mô 
hình quản lý KDT quốc gia phù hợp, hiệu 
quả, có trách nhiệm. Trong đó, yếu tố quản 
lý giữ vai trò quan trọng. Hiện nay, cả nước 
có 49 điểm tiềm năng phát triển thành 
KDL  quốc gia, trên địa bàn 43 tỉnh, thành 

phố. Mô hình quản lý có nhiều cách thức, 
chủ thể quản lý khác nhau như chính quyền 
quản lý, ban quản lý, doanh nghiệp quản 
lý… Có thể không tìm được mô hình quản lý 
hoàn hảo, đúng với tất cả nhưng phải tạo 
được mô hình khung, kiến tạo được hệ sinh 
thái du lịch, những chính sách phù hợp để 
tiềm năng được phát huy, có chức năng, 
mục tiêu và tầm nhìn để phát triển du lịch 
bền vững”. 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hai – Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện 
nay, BQL KDL quốc gia Mũi Né chưa được 
thành lập, việc quản lý các hoạt động du lịch 
trong khu vực do 2 BQL đã được thành lập 
trước đây là BQL Hàm Tiến-Mũi Né và BQL 
điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng thực hiện. 
Nhiệm vụ của các Ban chủ yếu trên các lĩnh 
vực an ninh an toàn, vệ sinh môi trường, 
quản lý điểm đến. Do nhân sự ít, đồng thời 
phải quản lý địa bàn rộng, với bờ biển trải 
dài trên 40km, cơ chế hoạt động chưa rõ 
ràng… nên việc quản lý hoạt động du lịch 
chủ yếu tập trung ở một số điểm tập trung 
đông du khách. Việc tổ chức hội thảo sẽ là 
cơ hội để Bình Thuận nói riêng cũng như các 
tỉnh thu nhận những ý kiến quan trọng của 
các chuyên gia, các nhà khoa học về mô 
hình quản lý nhằm thúc đẩy các KDL quốc 
gia này phát huy được hiệu quả và mục tiêu 
đặt ra, tạo động lực thúc đẩy các khu du lịch 
trong tỉnh cùng phát triển. Trên thực tế, mô 
hình quản lý các KDL quốc gia hiện nay rất 
đa dạng. Nhiều mô hình trực thuộc UBND 
cấp huyện như Núi Sam, Ba Bể, Côn Đảo…; 
một số KDL trực thuộc Sở VHTTDL/Sở Du 
lịch như Tràng An, Tân Trào, Côn Sơn - Kiếp 

M 
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Bạc, Năm Căn…; một số khác có BQL lồng 
ghép trong BQL VQG… Ngoài ra, một số 
KDL có mô hình đặc biệt như Làng Văn hóa 
- Du lịch các dân tộc Việt Nam trực thuộc Bộ 
VHTTDL, Cù Lao Chàm trực thuộc Sở 
NN&PTNT Quảng Nam, Mũi Né có hai BQL 
trực thuộc 2 đơn vị hành chính cấp huyện 
khác nhau… Mỗi mô hình đều có những 
thuận lợi và khó khăn riêng. Một số mô hình 
đã đi vào hoạt động và mang lại hiệu quả 
trong công tác quản lý hoạt động du lịch. Tuy 
nhiên, một số mô hình hiện chưa xác định 
được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc 
chồng chéo trong quá trình quản lý, gây ra 
những khó khăn trong thực thi nhiệm vụ…, 
ông Hai nêu vấn đề. 

Toàn cảnh hội thảo 

Từ những thực trạng mà các khu du lịch 
đang gặp phải, Phó Tổng cục trưởng TCDL 
Ngô Hoài Chung đề xuất thành lập đơn vị 
quản lý KDL quốc gia với các tiêu chí: Là 
đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm 
bảo một phần chi phí hoạt động thường 
xuyên; tên gọi là BQLKDL quốc gia cộng với 
tên gọi của KDL tùy vào đặc điểm và loại 
hình của tổ chức quản lý; có vị trí khác nhau 
như trực thuộc UBND cấp tỉnh, các Sở 
chuyên ngành, cấp huyện và do các doanh 
nghiệp quản lý và điều hành...; về cơ chế tài 
chính phải tự đảm bảo một phần chi phí hoạt 
động thường xuyên. Phó Tổng cục trưởng 
đề xuất KDL quốc gia Mũi Né có chức năng, 
nhiệm vụ tham mưu giúp chính quyền địa 
phương thực hiện công tác quản lý nhà 
nước như quản lý công tác quy hoạch và 
đầu tư phát triển; kinh doanh dịch vụ du lịch, 
hoạt động của HDV du lịch; quản lý đầu tư, 
khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch; bảo 
đảm an toàn cho khách du lịch; bảo đảm trật 
tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường; xây 
dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm 

cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch. 
Đồng thời thực hiện chức năng: xây dựng 
sản phẩm; tổ chức xúc tiến, quảng bá, giới 
thiệu về sản phẩm du lịch; tổ chức liên kết 
phát triển sản phẩm, tour, tuyến du lịch; tổ 
chức xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển khu 
du lịch… 

Từ những phân tích nêu trên, Phó Tổng 
cục trưởng Ngô Hoài Chung đề xuất 3 giải 
pháp cụ thể. Đối với các KDL đã có BQL, 
thực hiện tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công 
lập trước đó theo hướng điều chỉnh về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; Tăng 
cường chức năng phát triển du lịch. Đối với 
các khu du lịch chưa có đầu mối quản lý, 
thành lập đơn vị quản lý theo 4 mô hình đề 
xuất ở trên. Đối với các khu du lịch do khu 
vực tư nhân đầu tư xây dựng và do chủ đầu 
tư thành lập và điều hành. 

 Hội thảo cũng đã nghe đại diện 3 nhóm 
thảo luận (Nhóm các KDL có BQL trực thuộc 
UBND cấp tỉnh, Nhóm các KDL có BQL 
chuyên ngành các di tích và VQG, Nhóm các 
KDL có loại hình BQL khác) phân tích, đánh 
giá về mô hình quản lý, cũng như những 
thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai 
thực hiện chức năng quản lý và phát triển 
KDL. 

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ 
VHTTDL Nguyễn Văn Hùng ghi nhận và giao 
nhiệm vụ cho TCDL chủ trì và phối hợp với 
các Cục, vụ, viện có liên quan xây dựng mô 
hình quản lý khung KDL trình Bộ VHTTDL 
xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các 
Sở VHTTDL, Sở Du lịch cần tham mưu cho 
UBND cấp tỉnh, huyện tăng cường quản lý 
nhà nước với các khu, điểm du lịch về các 
phương diện như an ninh trật tự, môi 
trường, văn hóa,… Đặc biệt, yêu cầu tăng 
cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 
chất lượng cao để khi có khung quản lý là có 
ngay nguồn nhân lực để vận hành, qua đó 
giúp các khu, điểm du lịch phát triển, góp 
phần đưa du lịch Việt Nam sớm trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn. 

Phước Quang – Trần Lợi // 
http://baodulich.net.vn.- 2020 

 (ngày 26 tháng 10) 

http://baodulich.net.vn/Di-tim-mo-hinh-
quan-ly-khu-du-lich-quoc-gia-09-24674.html 

http://baodulich.net.vn/Di-tim-mo-hinh-quan-ly-khu-du-lich-quoc-gia-09-24674.html
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DU LỊCH BÌNH THUẬN: TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

ể bảo đảm an toàn tại các doanh 
nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu 
trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du 

lịch, UBND tỉnh Bình Thuận đã có Quyết 
định 2432/QĐ-UBND hướng dẫn các biện 
pháp phòng, chống dịch covid-19 bảo đảm 
an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, 
điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh 
dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Biển Bình Thuận (Ảnh minh họa: dulichvietnam.com.vn) 

Theo Quyết định, đối với các doanh 
nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du 
lịch và dịch vụ kinh doanh du lịch có nhiệm 
vụ phổ biến, tuyên truyền đến nhân viên, 
người lao động, khách du lịch cài đặt ứng 
dụng Bluezone; cung cấp số điện thoại 
đường dây nóng cơ sở y tế tại nơi đón tiếp 
khách, các khu vực dịch vụ và trong phòng 
ngủ của khách đối với cơ sở lưu trú du lịch; 
đo thân nhiệt đối với tất cả khách đến sử 
dụng dịch vụ và người đến liên hệ, làm việc, 

người cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ; 
cung cấp khẩu trang cho khách khi có nhu 
cầu; thực hiện vệ sinh, khử trùng các khu 
vực công cộng và dịch vụ hàng ngày; chỉ tổ 
chức các dịch vụ du lịch khi đảm bảo đúng 
quy định về giãn cách, số lượng người… 

Đối với khách du lịch, khách sử dụng dịch 
vụ du lịch và khách đến liên hệ, làm việc với 
cơ sở kinh doanh du lịch phải được kiểm tra 
đo thân nhiệt khi đến giao dịch, làm việc và 
sử dụng dịch vụ du lịch; khai báo y tế; tuân 
thủ sự bố trí của các cơ sở kinh doanh dịch 
vụ du lịch nhằm đảm bảo giãn cách an toàn; 
phải đeo khẩu trang; không dùng chung các 
đồ dùng cá nhân; thường xuyên rửa tay 
đúng cách; cài đặt ứng dụng Bluezone lên 
điện thoại thông minh để giúp phát hiện việc 
tiếp xúc với nguồn lây nhiễm covid-19. 

Việc tăng cường các biện pháp an toàn 
phòng, chống dịch COVID-19 nhằm thu hút 
khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần 
thúc đẩy du lịch Bình Thuận hồi phục trong 
thời gian tới. 

Ngọc Trang //  
http://baodulich.net.vn.- 2020  

(ngày 5 tháng 7) 

http://baodulich.net.vn/Du-lich-Binh-
Thuan-Tang-cuong-cac-bien-phap-phong-

chong-dich-COVID-19-02-24332.html 

 

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

 NGÀNH DU LỊCH BÌNH THUẬN ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG 

ở VHTTDL Bình Thuận đã phối hợp 
với Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, Hội 
Golf Bình Thuận và các đơn vị liên 

quan phát động quyên góp ủng hộ đồng bào 
miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ tại các sự 
kiện nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Du lịch 
Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2020). 

Kết quả, BTC đã quyên góp được số tiền 
trên 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. 
Trong đó, đại biểu dự Hội thảo Mô hình  

Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung tại Lễ công 
bố KDL quốc gia Mũi Né (ảnh minh họa) 

Đ 

S 
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Quản lý Khu du lịch quốc gia (sáng 24/10) 
ủng hộ bằng tiền mặt trên 18 triệu đồng, tại 
Lễ công bố KDL quốc gia Mũi Né gần 18 
triệu đồng, Chương trình nghệ thuật chào 
mừng 25 năm Du lịch Bình Thuận trên 47 
triệu đồng… Các doanh nghiệp du lịch Bình 
Thuận đăng ký ủng hộ trên 900 triệu đồng. 
Riêng Bảo tàng Làng Chài Xưa (Công ty 
TNHH Seaguall) ngoài ủng hộ bằng tiền mặt 

còn có hiện vật là 200 bình nước mắm gửi 
tới đồng bào miền Trung. 

 

Hằng Lê // http://baodulich.net.vn.- 2020 
(ngày 29 tháng 10) 

http://baodulich.net.vn/Nganh-Du-lich-
Binh-Thuan-ung-ho-dong-bao-mien-Trung-

15-24722.html

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

PHAN THIẾT - VÙNG BIỂN ĐẸP HẤP DẪN CÁC NHÀ ĐẦU TƯ 
DU LỊCH TIỀM NĂNG 

ừ nhiều năm nay, những bãi biển đẹp 
của Việt Nam, trong đó có Phan Thiết 
- Bình Thuận đã và đang hấp dẫn các 

nhà đầu tư du lịch tiềm năng trong và ngoài 
nước đến khảo sát và đầu tư. 

Vùng bờ biển đẹp hấp dẫn các nhà đầu tư - Ảnh: Đình 
Hòa 

Nhiều dự án tầm cỡ 

Tp. Phan Thiết sở hữu nhiều vùng biển 
đẹp, trong xanh, cát trắng và khí hậu ấm áp 
quanh năm đang là một trong những điểm 
đến thu hút đông đảo du khách nội địa và 
quốc tế, trở thành khu vực phù hợp phát 
triển mô hình bất động sản nghỉ dưỡng nhờ 
khả năng kết nối tốt với Tp. nHCM và tạo khu 
vực Nam Trung Bộ. Dự án đường cao tốc 
Bắc - Nam phía Đông, trong đó có tuyến Dầu 
Giây - Phan Thiết và Phan Thiết - Vĩnh Hảo 
khởi công vào cuối tháng 9/2020 đã tạo 
thêm nhiều cơ hội đầu tư vào thành phố 
biển. 

Nổi bật trong các dự án biêt thự nghỉ 
dưỡng biển là NovaWorld Phan Thiết quy 
mô gần 1.000ha, cung cấp đa dạng sản 

phẩm như nhà phố nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ 
dưỡng trong sân golf, nhà phố thương mại 
do Novaland đầu tư. Dự án sở hữu hàng 
trăm tiện ích đẳng cấp quốc tế như công viên 
biển 16ha có CLB bãi biển, quảng trường và 
khu vui chơi, CLB thể thao biển, công viên 
giải trí 25ha với công viên nước, công viên 
mở chủ đề "Lost valley". Ngoài ra, còn có 
sân golf PGA và khu thể thao phức hợp quy 
mô 220ha, trung tâm biểu diễn (Arena), khu 
bán lẻ hàng hiệu (Outlet), các khu khách sạn 
- resort, trường học, bệnh viện, hệ thống 
chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, làng hưu trí... 

Bên cạnh các khu nghỉ dưỡng đã có như 
Sealink City, Pandanus Resort, hiện thành 
phố biển với Khu du lịch quốc gia Mũi Né tiếp 
tục đón nhận hàng loạt nhà đầu tư lớn với 
các dự án nổi bật. Đớ là dự án Summerland 
Phan Thiết có tổng diện tích lên đến 31,5ha, 
gần 500 căn nhà phố và chuỗi khách sạn 
hơn 2.000 phòng. Được xem là tổ hợp giải 
trí hiện đại tại Phan Thiết, dự án dành hơn 
40% diện tích xây dựng các tuyến phố đi bộ 
lễ hội, ẩm thực, mua sắm với tổng chiều dài 
đạt 2.000m theo phong cách kiến trúc Mỹ 
La-tinh, công viên nước trong nhà với tổng 
diện tích 12.000m2, tích hợp đầy đủ các trò 
chơi cảm giác mạnh, biển nhân tạo, khu 
trượt sóng, vườn ốc đảo, rừng nhiệt đới... 

Một dự án quy mô nữa là Apec Mandala 
Wyndham Mũi Né của chủ đầu tư Apec 
Group. Được xây dựng trên khu đất rộng 
4,5ha, tổ hợp căn hộ khách sạn nghỉ dưỡng 
cao cấp Apec Mandala Wyndham Mũi Né có 
gần 3.000 căn hộ khách sạn, sở hữu tầm 
nhìn ra biển. Dự kiến sau khi hoàn thiện và 

T 

http://baodulich.net.vn/Nganh-Du-lich-Binh-Thuan-ung-ho-dong-bao-mien-Trung-15-24722.html
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đưa vào khai thác từ năm 2021, Apec 
Mandala Wyndham Mũi Né sẽ là khách sạn 
5 sao với chuỗi tiện ích hiện đại gồm trung 
tâm hội nghị với sức chứa 5.000 khách, hầm 
rượu vang, công viên chủ đề, bể bơi vô cực 
ion khoáng, thuyền bay zip-line, tắm osen 
Nhật Bản, Spa & Jim Jil Bang, nhà hàng ẩm 
thực Á - Âu... hướng đến những đối tượng 
khách hàng cao cấp, đem đến cho du khách 
không gian trải nghiệm trẻ trung, năng động, 
được tận hưởng các dịch vụ giải trí, ăn uống, 
mua sắm trọn vẹn tại Mũi Né - Phan Thiết. 

Một dự án nghỉ dưỡng biển đang hoạt động tại Phan 
Thiết - Ảnh: Nguyên Vũ 

Tiềm năng phát triển nghỉ dưỡng biển 

Là cửa ngõ vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam, Tp. Phan Thiết đang có nhiều cơ chế, 
chính sách ưu đãi thu hút những nhà đầu tư 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền 
vững, trong đó có ngành du lịch. Định hướng 
phát triển của Bình Thuận đến năm 2030 sẽ 
tiếp tục phát triển kinh tế theo cơ cấu công 
nghiệp, xây dựng - dịch vụ - nông lâm thủy 
sản dựa trên các trụ cột du lịch, năng lượng 
sạch, nông nghiệp công nghệ cao và công 
nghiệp chế biến gắn với các sản phẩm lợi 
thế. Theo đó, tập trung kêu gọi, thu hút đầu 
tư các dự án theo hướng dịch vụ vui chơi 
giải trí cao cấp, thương mại, khu đô thị ven 
biển, khu dân cư, biệt thự nghỉ dưỡng biển 
gắn với các tiện ích hiện đại phục vụ khách 
du lịch là doanh nhân, nhà đầu tư, du khách 
hạng sang. 

Trong báo cáo mới đây, Savills nhận định 
Việt Nam nói chung và Phan Thiết - Bình 
Thuận nói riêng có lợi thế thu hút nguồn vốn 
cho ngành du lịch và phân khúc bất động 
sản du lịch nhờ thiên nhiên ưu đãi, hệ thống 
giao thông cải thiện, chính sách đầu tư thông 

thoáng. Mô hình du lịch cao cấp này đáp ứng 
cả nhu cầu tích trữ tài sản lẫn đầu tư sinh lời 
nhờ mức độ gia tăng giá trị ổn định theo thời 
gian cũng như tiềm năng cho thuê hấp dẫn. 
Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Giám đốc Bộ phận 
Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội - nhận 
định, “các dự án đầu tư mô hình bất động 
sản du lịch nghỉ dưỡng thường đặt tại nơi có 
cảnh quan đẹp, vị trí thuận lợi, tích hợp 
nhiều tiện ích nội khu, tiện ích chăm sóc sức 
khỏe, nghỉ dưỡng. Trong đó, các điểm đến 
có thể di chuyển bằng ôtô trong khoảng cách 
2 - 3 tiếng từ các thành phố lớn như Hà Nội 
và Tp. HCM đang có lợi thế, trong đó có Tp. 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Dự án NovaWorld Phan Thiết - Ảnh: Nguyên Vũ 

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình 
Thuận diễn ra vào tháng 9/2019, với mục 
đích khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để 
phát triển kinh tế - xã hội, Bình Thuận đã 
công bố danh mục kêu gọi đầu tư và đặt kỳ 
vọng thu hút được sự quan tâm của giới đầu 
tư, trong đó có các dự án trên lĩnh vực du 
lịch như: Khu du lịch Hàm Thuận - Đa Mi 
(mức đầu tư 500 triệu USD), Khu vui chơi 
giải trí tổng hợp trên đường Võ Nguyên Giáp 
(mức đầu tư 357 triệu USD), Khu dân cư, đô 
thị, thương mại dịch vụ Thiện Nghiệp - Phú 
Long (mức đầu tư 1,2 tỷ USD)… 

Và với tiềm năng, lợi thế là những bờ biển 
đẹp, quanh năm nắng ấm, Phan Thiết - Bình 
Thuận đang là lựa chọn của các nhà đầu tư 
du lịch lớn, trong đó Tập đoàn Rạng Đông 
đã đầu tư Khu du lịch sinh thái Safari cách 
Phan Thiết hơn 30km về hướng Bắc, (thuộc 
huyện Hàm Thuận Bắc). Đây là khu rừng 
dầu rộng hơn 3.267ha với mô hình vườn 
rừng, vườn thú. Còn Tập đoàn Accor chọn 
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thành phố biển Phan Thiết để đầu tư dự án 
Edna Resort Mũi Né. Với vị trí sát biển rộng 
khoảng 5ha, Edna Resort Mũi Né thiết kế 
theo địa hình giật cấp lên đồi, bố trí mật độ 
xây dựng 105 căn hộ và 24 căn biệt thự sát 
biển với 100% sản phẩm nhìn trực diện ra 
vịnh Mũi Né xinh đẹp. 

Hệ thống giao thông đối ngoại đang dần 
hoàn thiện, chắc chắn những bờ biển đẹp và 
thơ mộng của Phan Thiết - Bình Thuận sẽ 
càng thu hút sự quan tâm của khách du lịch, 

doanh nhân và nhà đầu tư đến tham quan, 
nghỉ dưỡng, tìm kiếm cơ hội và đầu tư kinh 
doanh. Và như thế, khu du lịch quốc gia Mũi 
Né sẽ sớm trở thành một điểm đến “du lịch 
và nghỉ dưỡng” mang đẳng cấp thế giới. 

Nguyên Vũ //  
http://baodulich.net.vn.- 2020 

 (ngày 22 tháng 10) 

http://baodulich.net.vn/Phan-Thiet---
vung-bien-dep-hap-dan-cac-nha-dau-tu-du-

lich-tiem-nang-14-24615.html 

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

PHÚ QUÝ - VIÊN NGỌC BÍCH GIỮA BIỂN ĐÔNG 

iện nay, từ TP Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận, du khách có thể dễ dàng ra 
đảo Phú Quý bằng tàu cao tốc Hưng 

Phát, SuperDong, Express... Thời gian vượt 
biển chừng 2,5 giờ trong điều kiện thời tiết 
bình thường. Mỗi ngày có 3 chuyến cao tốc 
đến và đi Phú Quý, du khách ngày càng 
đông hơn. 

Một góc biển Phú Quý.  

Tàu cập cảng Phú Quý, sau khi ổn định 
nơi lưu trú, đa số du khách thuê xe máy 
150.000 đồng/ngày, tự đổ xăng, bắt đầu 
khám phá hòn đảo xinh đẹp với những điểm 
đến và những câu chuyện không thể bỏ 
qua.  

Ðảo Phú Quý còn có tên gọi Cù Lao Thu, 
hay những tên xưa nữa là Cổ Long, Thuận 
Tịnh, Cù Lao Khoai Xứ... Phú Quý cách 
TP Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 104km) về 
phía Ðông Nam, cách quần đảo Trường Sa 
của nước ta 540km về hướng Tây Nam.  

Ðảo Phú Quý nằm giữa biển khơi khá xa 
đất liền, nhưng những di chỉ phát hiện cho 
thấy đảo đã có cư dân sinh sống từ lâu. Trải 
qua thời gian, Phú Quý là nơi cộng cư của 
nhiều dân tộc từ đất liền đến đây. Trong 
đó, người Kinh đông nhất và có mặt ở đảo 
khá sớm. Thời Trịnh - Nguyễn phân 
tranh (1627-1672) có không ít ngư dân ở các 
tỉnh ven biển miền Trung, thuộc cả Ðàng 
Ngoài và Ðàng Trong thuở ấy, lánh nạn giặc 
giã, hoặc đi đánh bắt xa bờ đôi khi gặp bão 
lớn nên lên đảo tá túc, dần dần định cư. Vào 
thời chúa Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765), 
chính quyền Ðàng Trong đã kiểm soát dân 
cư trên đảo, lập thành ấp và làng. Ngày 26-
12-1991, tỉnh Thuận Hải được tách thành 2 
tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, huyện đảo 
Phú Quý trực thuộc tỉnh Bình Thuận, gồm 3 
xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh. 

Ðến Phú Quý, nơi đầu tiên du khách 
khám phá là vịnh Triều Dương đẹp tuyệt với 
bãi cát trắng tinh như bột nghiền mênh mông 
dài hút mắt. Phía trên bãi là rừng dương 
xanh lá reo vi vu. Bãi biển thoai thoải, nước 
trong vắt thấy đáy. Du khách tha hồ tắm 
biển, chạy nhảy, đá bóng, tìm cá con hoặc 
ốc bị kẹt lại trong những vũng nước nhỏ khi 
thủy triều rút. Từ bãi Triều Dương, du khách 
mất chừng 15 phút đi tàu là đến hòn Tranh. 
Trên hòn không có dân cư sinh sống, du 
khách đến đây sẽ tận hưởng thiên nhiên 
hoang sơ, không khí trong lành, bơi lặn dưới 
đáy biển khám phá những rạn san hô, đi bắt 
cua ghẹ trong các gành, hốc đá...  

H 

http://baodulich.net.vn/Phan-Thiet---vung-bien-dep-hap-dan-cac-nha-dau-tu-du-lich-tiem-nang-14-24615.html
http://baodulich.net.vn/Phan-Thiet---vung-bien-dep-hap-dan-cac-nha-dau-tu-du-lich-tiem-nang-14-24615.html
http://baodulich.net.vn/Phan-Thiet---vung-bien-dep-hap-dan-cac-nha-dau-tu-du-lich-tiem-nang-14-24615.html
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Hải đăng Phú Quý là nơi du khách nhất 
thiết phải đến, bởi hải đăng trên đỉnh núi 
Cấm, điểm cao nhất của đảo. Từ ngọn hải 
đăng du khách có thể quan sát toàn cảnh Cù 
Lao Thu đủ sắc màu như thôn xóm và nhà 
cửa phía dưới chân núi, đại dương thăm 
thẳm với muôn trùng sóng lượn bạc đầu, 
những cánh quạt điện gió sừng sững trên 
nền trời xanh lồng lộng, những con tàu đánh 
cá lớn nhỏ dọc ngang giăng câu, thả lưới… 

Ðến Phú Quý, điều thú vị là du khách 
không chỉ được đắm mình trong biển xanh 
cát trắng, không khí trong lành; mà còn 
khám phá chiều sâu văn hóa của huyện đảo. 
Linh Sơn cổ tự là một trong những điểm đến 
như vậy. Ðây là ngôi chùa có hơn 100 năm 
tuổi nằm trên đỉnh Cao Cát, phía Bắc đảo 
Phú Quý, được người dân địa phương xem 
như ngọn núi thiêng. Du khách đến chân núi 
rồi đi bộ theo các bậc thang bằng đá để lên 
chùa. Linh Sơn cổ tự thoáng rộng, bề thế với 
lối kiến trúc truyền thống pha lẫn hiện đại 
độc đáo. Chùa là nơi cư dân trên đảo thành 
kính, tin tưởng cầu xin chư Phật, Bồ tát độ 
hộ cho ngư dân đi biển gặp may mắn, bình 
an. Trước cổng chùa có tượng Phật Bà 
Quan Âm hướng ra biển. Theo những bậc 
thang lên chùa, hai bên là rồng đá chạy dài 
lên tới cổng, rợp mát bóng cây sứ, phượng, 
hoa giấy... Những đêm trăng sáng, cảnh 
chùa huyền hoặc hư ảo như cõi tiên bồng.  

Trên đảo Phú Quý có 3 di tích, thắng cảnh 
cấp quốc gia. Ðầu tiên là Linh Quang tự có 
niên đại trên 250 năm, còn lưu giữ nhiều sắc 
phong và nhiều tượng Phật quý, thể hiện 
dấu ấn lịch sử, văn hóa, nghệ thuật thuộc về 

Phật giáo ở Phú Quý. Thứ hai là Vạn An 
Thạnh được xây dựng năm 1781 theo lối 
kiến trúc truyền thống đình làng (cùng thờ 
Thành Hoàng Bổn Cảnh nhưng ở làng gọi là 
“đình”, ở các vùng ngư nghiệp hoặc hải đảo 
gọi là “vạn”). Bên trong Vạn An Thạnh có nơi 
chứa xương cá voi gọi là Tẩm, hiện lưu giữ 
gần 100 bộ xương cốt của cá voi, rùa da. 
Thứ ba là Ðền thờ Công chúa Bàn 
Tranh. Tích xưa kể lại rằng công chúa Bàn 
Tranh xinh đẹp vì nghịch ý nhà vua nên bị 
kết tội phản nghịch và đày ra đảo. Ðền còn 
lưu giữ 3 bia thờ công chúa có niên đại 
khoảng 400 năm, các bức hoành phi, câu 
đối, chiêng, trống, chuông, chân đèn, đỉnh 
đồng, lư hương và 5 sắc của các đời vua 
triều Nguyễn phong tặng. Hàng năm, vào 
ngày mùng 3 tháng Giêng, Lễ hội Ðền thờ 
Công chúa Bàn Tranh được tổ chức trọng 
thể, mang sắc thái văn hóa độc đáo của 
người dân Phú Quý.  

Ðến Phú Quý, du khách được thỏa thích 
thưởng thức hải sản tươi ngon. Du khách 
thường ra cảng lúc tàu đánh bắt thủy sản 
của ngư dân về bến, trực tiếp chọn mua sau 
đó nhờ người dân chế biến giùm rồi trả cho 
họ ít tiền công.  

Phú Quý hiện nay là điểm đến hấp dẫn 
mới của du lịch Bình Thuận nói riêng và cả 
miền Trung. 

Hoàng Thám // 
https://baocantho.com.vn.- 2020  

(ngày 16 tháng 9) 

https://baocantho.com.vn/phu-quy-vien-
ngoc-bich-giua-bien-dong-a126408.html 

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

SỨC BẬT CHO DU LỊCH PHAN THIẾT 

hành phố hình cánh cung được kỳ 
vọng sẽ là “điểm sáng” trên bản đồ du 
lịch Việt Nam lẫn khu vực châu Á - 

Thái Bình Dương nhờ những lợi thế địa lý 
sẵn có. Phan Thiết sắp tới có thể dễ dàng 
kết nối với du khách phía Nam qua cao tốc 
Dầu Giây - Phan Thiết; đón khách quốc tế 
lẫn phía Bắc và tỉnh thành lân cận với sân 
bay Phan Thiết - cảng hàng không quốc tế 

quy mô thiết kế vận tải hành khách ước tính 
hai triệu lượt khách mỗi năm. 

 

Sức bật từ tiềm năng sẵn có 

Chia sẻ trong Hội thảo Mô hình quản lý 
khu du lịch quốc gia diễn ra tại Phan Thiết 
ngày 24-10, Tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, 
chuyên gia kinh tế, giảng viên trường Chính 
sách công và Quản lý Fulbright, Đại học 

T 

https://baocantho.com.vn/phu-quy-vien-ngoc-bich-giua-bien-dong-a126408.html
https://baocantho.com.vn/phu-quy-vien-ngoc-bich-giua-bien-dong-a126408.html
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Fulbright Việt Nam cho biết, Phan Thiết sở 
hữu tiềm năng phát triển du lịch to lớn và lọt 
vào tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư. Với yếu 
tố thiên thời, địa lợi hiện hữu, du lịch Phan 
Thiết sẽ còn vươn xa hơn trong tương lai. 

Bắt đầu từ cột mốc 24-10 của 25 năm 
trước, người dân trên khắp cả nước và quốc 
tế lần đầu chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, 
chưa được khai phá của làng chài Mũi Né - 
Phan Thiết. Hiện tượng nhật thực toàn phần 
cuối cùng của thế kỷ XX được nhiều người 
ví như "tín hiệu" do ông trời ban tặng cho 
vùng đất cằn cỗi với 300 ngày nắng quanh 
năm này. 

"Đó là 'thiên thời', là yếu tố đầu tiên mở ra 
tương lai du lịch cho Phan Thiết. Để rồi 10 
năm sau đó, ngành du lịch tại đây phát triển 
cực thịnh, điều mà lúc bấy giờ các thủ phủ 
du lịch trên cả nước như Đà Nẵng, Đà Lạt, 
Nha Trang... chưa đủ sức làm và chỉ mới 
phát triển ở một chừng mực nào đó", ông 
Tuấn nhận định.  

 

Cùng với đó là chính sách phát triển cơ 
sở hạ tầng, giao thông, kết nối Phan Thiết 
với những trung tâm kinh tế, du lịch khác, 
mở ra cơ hội thu hút đầu tư. Nơi đây có các 
công trình giao thông dự kiến hoàn thiện 
trong tương lai như sân bay Phan Thiết, cao 
tốc Dầu Giây - Phan Thiết, cao tốc Vĩnh Hảo 
- Phan Thiết... 

Tiếp nhận ý kiến của các chuyên gia, ông 
Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận cho biết, tỉnh đang tiến hành đầu 
tư và kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp 
trong, ngoài nước, tuy đây là vấn đề khó 
nhưng vẫn phải làm bởi có quỹ đất thì mới 
tạo ra những dự án lớn. Ngoài ra, phía tỉnh 

cũng xúc tiến, đẩy nhanh quá trình giải quyết 
vấn đề hành chính, thủ tục để các dự án hạ 
tầng có thể sớm triển khai. 

Lấp đầy khoảng trống 

Hiện Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình 
Thuận nói chung vẫn thiếu các mô hình vui 
chơi giải trí, khu thương mại phục vụ du lịch, 
quà lưu niệm và các loại hình thể thao biển. 
Do đó, theo ông Hoà, các nhà đầu tư có thể 
tham gia phát triển phân khúc này. Đến nay, 
vốn đầu tư tư nhân tại tỉnh Bình Thuận trên 
hai tỷ USD, thu hút khoảng 200 dự án. Trong 
đó hơn 100 dự án đã và đang huy động vốn. 

Theo đánh giá của chuyên gia, tiềm năng 
dẫn đầu du lịch ở phía Nam của Phan Thiết 
rất lớn bởi nơi đây có sẵn tài nguyên, sẵn 
sàng mở cửa đón đầu tư của doanh nghiệp 
trong và ngoài nước. 

Song song đó, chính quyền chú trọng gìn 
giữ, phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực và 
hệ thống di sản, không ngừng triển khai 
những chiến lược phát triển du lịch tầm nhìn 
dài hạn. Việc địa phương "trải thảm" đón 
dòng vốn của các doanh nghiệp mang lại lợi 
ích về mặt kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển 
cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh quá trình đô thị 
hóa. Điều này góp phần mang lại diện mạo 
mới cho vùng đất được mệnh danh "thiên 
đường resort". 

Công viên biển Bikini Beach 16 hecta được vận hành 
bởi thương hiệu nổi tiếng Finns Beach Club tại 
NovaWorld Phan Thiet 

Ngày càng có nhiều tập đoàn lớn trong và 
ngoài nước đến đây xây dựng hàng trăm 
khu resort, phát triển loạt dự án bất động sản 
tầm cỡ, duy trì danh xưng "thiên đường nghỉ 
dưỡng", "thủ đô resort" của thủ phủ tỉnh Bình 
Thuận. Trong đó, có thể kể đến một số dự 
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án quy mô NovaWorld Phan Thiet của tập 
đoàn Novaland, được định hướng trở thành 
"siêu thành phố biển - du lịch - sức khoẻ", 
quy mô lên tới 1.000ha, trải dọc 7km đường 
bờ biển cùng dòng sản phẩm second home 
đa mục đích sử dụng và khả năng sinh lợi 
bền vững. 

Với tổng mức đầu tư gần 5 tỷ USD, 
NovaWorld Phan Thiet còn phát triển hàng 
trăm tiện ích đẳng cấp quốc tế khác bên 
cạnh cụm sân golf 36 hố PGA độc quyền, 
như: công viên giải trí chủ đề và công viên 
nước (Daemyung Sono – Tập đoàn giải trí 
số 1 Hàn Quốc vận hành); trung tâm biểu 
diễn nghệ thuật Arena 7.000 chỗ ngồi trong 
nhà; nhà thi đấu Tennis ATP 3.500 chỗ ngồi 
(hợp tác với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam); 
đường chạy marathon 42,195 km; outlet bán 

hàng giảm giá; trung tâm vui chơi giải trí ẩm 
thực về đêm. 

Nơi đây còn có công viên biển Bikini 
Beach 16 hecta được vận hành bởi thương 
hiệu nổi tiếng Finns Beach Club, câu lạc bộ 
biển náo nhiệt và đẹp nhất Bali); các bệnh 
viện danh tiếng trong và ngoài nước; thẩm 
mỹ viện; trường đào tạo điều dưỡng, du lịch, 
nhà hàng, khách sạn; làng quốc tế; làng hưu 
trí; hơn 20 khách sạn và resort được thương 
hiệu quốc tế nổi tiếng nhất quản lý vận hành. 

 

// https://www.sggp.org.vn.- 2020 
(ngày 29 tháng 10) 

https://www.sggp.org.vn/suc-bat-cho-du-
lich-phan-thiet-694506.html 

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

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN MÔ HÌNH QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA

gày 24-10, Bộ VH-TT-DL phối hợp 
UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức hội 
thảo khoa học mô hình quản lý Khu 

du lịch quốc gia (KDLQG) nhằm thống nhất 
xây dựng mô hình quản lý KDLQG trên toàn 
quốc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm du 
lịch tại các KDLQG hiện nay. 

Khu du lịch quốc gia Mũi Né, Bình Thuận 

Bộ VH-TT-DL cho biết, nước ta hiện có 49 
địa điểm tiềm năng để phát triển KDLQG 
trên địa bàn 43 tỉnh thành. Tính đến tháng 
10-2020, đã có 22 địa điểm được lập quy 

hoạch phát triển thành KDLQG, với 5 địa 
điểm được công nhận là KDLQG. Tuy nhiên, 
do chưa có quy định nên các địa phương 
đang gặp khó khăn, lúng túng trong việc 
quản lý KDLQG. Do vậy những đề xuất của 
cơ quan quản lý về du lịch, đơn vị quản lý 
KDLQG và chuyên gia du lịch ở hội thảo lần 
này sẽ là cơ sở để Tổng cục Du lịch tiếp tục 
hoàn thiện về mô hình quản lý KDLQG, báo 
cáo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL trình Thủ tướng 
xem xét, ban hành. 

Tối cùng ngày, Bộ VH-TT-DL phối hợp với 
UBND tỉnh Bình Thuận công bố quyết định 
công nhận KDLQG Mũi Né và tôn vinh các 
cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong 
lĩnh vực du lịch tại địa phương. 

 

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

 (ngày 25 tháng 10) 

https://www.sggp.org.vn/tiep-tuc-hoan-
thien-mo-hinh-quan-ly-khu-du-lich-quoc-gia-

693563.html 
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VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 

 

1. Hai Cậu cháu tử vong bất thường sau cuộc nhậu / PN // https://plo.vn.- 2020 (ngày 
25 tháng 10) 
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/2-cau-chau-tu-vong-bat-thuong-sau-cuoc-nhau-
945552.html  

2. Hai con chó Pitbull tấn công bà cụ lượm ve chai bất tỉnh / PN // https://plo.vn.- 
2020 (ngày 30 tháng 10) 
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/2-con-cho-pitbull-tan-cong-ba-cu-luom-ve-chai-bat-
tinh-947219.html 

3. 10 người tại Bình Thuận nhập viện nghi do ngộ độc khi ăn cá hồng biển / Đoàn 
Sĩ // https://vov.vn.- 2020 (ngày 15 tháng 10) 
https://vov.vn/xa-hoi/10-nguoi-tai-binh-thuan-nhap-vien-nghi-do-ngo-doc-khi-an-
ca-hong-bien-786429.vov 

4. Bắt "ma nữ" trữ 250 tép ma túy / Trung Thành // http://cadn.com.vn.- 2020 (ngày 
2 tháng 10) 
http://cadn.com.vn/news/121_232401_bat-ma-nu-tru-250-tep-ma-tuy.aspx 

5. Bắt nóng đối tượng đột nhập nhà dân trộm tài sản lớn / Lê Long // 
http://congan.com.vn.- 2020 (ngày 6 tháng 10) 
http://congan.com.vn/vu-an/bat-doi-tuong-dot-nhap-nha-dan-trom-tai-
san_100795.html 

6. Bình Thuận: Ai chống lưng để Công ty cổ phần đầu tư nước Bình An hoạt động 
“chui” / Quang Minh // https://conglyxahoi.net.vn.- 2020 (ngày 31 tháng 10) 
https://conglyxahoi.net.vn/doanh-nhan-doanh-nghiep/binh-thuan-ai-chong-lung-
de-cong-ty-co-phan-dau-tu-nuoc-binh-an-hoat-dong-chui-59990.html 

7. Bình Thuận: Báo động tình trạng biển xâm thực / Nguyễn Tiến // 
https://www.sggp.org.vn.- 2020 (ngày 27 tháng 10) 
https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-bao-dong-tinh-trang-bien-xam-thuc-
693979.html 

8. Bình Thuận: Dân “điêu đứng” vì Sở Tài nguyên & Môi trường vẽ sai bản đồ địa 
chính / Văn Kỳ // https://conglyxahoi.net.vn.- 2020 (ngày 22 tháng 10) 
https://conglyxahoi.net.vn/congly-24h/binh-thuan-dan-dieu-dung-vi-so-tai-
nguyen-moi-truong-ve-sai-ban-do-dia-chinh-58998.html 

9. Bình Thuận kêu gọi người dân hợp tác dẹp 'tín dụng đen' / PN // https://plo.vn .- 
2020 (ngày 10 tháng 10) 
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/binh-thuan-keu-goi-nguoi-dan-hop-tac-dep-tin-dung-
den-943176.html 

10. Bình Thuận: Lần đầu tiên TNGT giảm trên 23% trong 9 tháng đầu năm / Vĩnh Phú 
// https://www.atgt.vn.- 2020 (ngày 3 tháng 10) 
https://www.atgt.vn/binh-thuan-lan-dau-tien-tngt-giam-tren-23-trong-9-thang-
dau-nam-d481323.html 

11. Bình Thuận: Lật xe khách giường nằm, 17 người bị thương / PN // https://plo.vn.- 
2020 (ngày 26 tháng 10) 
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/binh-thuan-lat-xe-khach-giuong-nam-17-nguoi-bi-
thuong-946202.html 
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12. Bình Thuận: Miễn nhiệm 2 ủy viên UBND tỉnh / Phương Nam // https://plo.vn.- 
2020 (ngày 2 tháng 10)  
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-mien-nhiem-2-uy-vien-ubnd-tinh-941586.html 

13. Bình Thuận nói gì về đơn thư tố cáo nhân sự trước Đại hội? / Thế Quang // 
https://vtc.vn.- 2020 (ngày 9 tháng 10) 
https://vtc.vn/binh-thuan-noi-gi-ve-don-thu-to-cao-nhan-su-truoc-dai-hoi-
ar573959.html 

14. Bình Thuận tạm đình chỉ điều tra vụ người phụ nữ livestream trong tòa án / Đoàn 
Sĩ  // https://vov.vn.- 2020 (ngày 21 tháng 10) 
https://vov.vn/phap-luat/binh-thuan-tam-dinh-chi-dieu-tra-vu-nguoi-phu-nu-
livestream-trong-toa-an-787880.vov 

15. Bình Thuận thu hồi 720 triệu đồng nhưng chưa 1 cán bộ nào nộp / Phương Nam 
// https://plo.vn.- 2020 (ngày 11 tháng 10) 
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-thu-hoi-720-trieu-dong-nhung-chua-1-can-bo-
nao-nop-943294.html 

16. Bình Thuận thu hồi chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp Hồng Liêm / Gia Lai // 
https://vietnamdaily.net.vn.- 2020 (ngày 5 tháng 10) 
https://vietnamdaily.net.vn/bat-dong-san/binh-thuan-thu-hoi-chu-truong-dau-tu-
cum-cong-nghiep-hong-liem-101613.html 

17. Chỉ tiêu Kế hoạch nhỏ hậu Covid-19 đang làm khó các trường ở La Gi / Đỗ Quyên 
// https://giaoduc.net.vn.- 2020 (ngày 21 tháng 10) 
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/chi-tieu-ke-hoach-nho-hau-covid-19-dang-
lam-kho-cac-truong-o-la-gi-post212973.gd 

18. Chồng chéo trong quản lý khu du lịch quốc gia / Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2020 
(ngày 24 tháng 10) 
https://vov.vn/du-lich/chong-cheo-trong-quan-ly-khu-du-lich-quoc-gia-
812466.vov 

19. Cô giáo Bình Thuận kêu gọi Tỉnh hãy bỏ mô hình trường học mới VNEN / Phan 
Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 2020 (ngày 3 tháng 10) 
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/co-giao-binh-thuan-keu-goi-tinh-hay-bo-mo-
hinh-truong-hoc-moi-vnen-post212747.gd 

20. Đánh cả xe tải đi trộm bò / Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2020 (ngày 22 tháng 
10) 
https://nld.com.vn/thoi-su/danh-ca-xe-tai-di-trom-bo-20201022100912939.htm 

21. Điều tra người đàn ông nằm chết cạnh bờ ao b/ PN // https://plo.vn.- 2020 (ngày 
16 tháng 9) 
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dieu-tra-nguoi-dan-ong-nam-chet-canh-bo-ao-
944575.html 

22. Điều tra nhóm đối tượng đòi... bảo kê công trường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết 
/ Văn Nguyễn //  https://baovephapluat.vn.- 2020 (ngày 22 tháng 10) 
https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/dieu-tra-
nhom-doi-tuong-doi-bao-ke-cong-truong-cao-toc-vinh-hao-phan-thiet-96555.html  

23. Hai anh em ruột bị dụ dỗ bỏ học giả làm chú tiểu mù ăn xin kiếm tiền triệu mỗi 
ngày / Lê Long // http://congan.com.vn.- 2020 (ngày 12 tháng 10) 
http://congan.com.vn/doi-song/gia-chu-tieu-mu-mat-di-an-xin_101153.html  

24. Hiếp dâm con riêng 14 tuổi của vợ hờ đến có thai / Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 
2020 (ngày 9 tháng 10) 
https://nld.com.vn/phap-luat/hiep-dam-con-rieng-14-tuoi-cua-vo-ho-den-co-thai-
20201009160608249.htm 
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25. Huy động cơ giới tìm kiếm 1 phụ nữ bị nước cuốn / PN // https://plo.vn.- 2020 
(ngày 10 tháng 10) 
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/huy-dong-co-gioi-tim-kiem-1-phu-nu-bi-nuoc-cuon-
943162.html 

26. Mở rộng cầu hẹp, vuốt thẳng đường cong đoạn QL1 qua Bình Thuận / Vĩnh Phú 
// https://www.baogiaothong.vn.- 2020 (ngày 14 tháng 10) 
https://www.baogiaothong.vn/mo-rong-cau-hep-vuot-thang-duong-cong-doan-
ql1-qua-binh-thuan-d482482.html 

27. Người dân bức xúc vì trại nuôi heo công nghệ cao ở Bình Thuận xả mùi hôi / 
Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2020 (ngày 23 tháng 10) 
https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-buc-xuc-vi-trai-nuoi-heo-cong-nghe-cao-o-binh-
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