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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ
BAN CHQS HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN PHỐI HỢP
TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP LỬA TRUYỀN THỐNG”
hào mừng kỷ niệm 76 năm ngày
thành lập Quân đội Nhân dân Việt
Nam và 31 năm Ngày hội quốc phòng
toàn dân, tại Đài tưởng niệm chiến thắng
Ngã Hai, Ban CHQS huyện Hàm Thuận
Nam phối hợp với Hội Cựu chiến binh và
Huyện đoàn tổ chức chương trình “Tiếp lửa
truyền thống”.

C

Chương trình “Tiếp lửa truyền thống” với
nhiều nội dung phong phú, sinh động như:
Tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh
hùng liệt sĩ hi sinh trong chiến thắng Ngã
Hai; ôn lại lịch sử truyền thống của Quân đội
Nhân dân Việt Nam và LLVT huyện Hàm
Thuận Nam; giao lưu giữa cựu chiến binh,
sỹ quan trẻ và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ;
tặng quà cho các gia đình chính sách, thân
nhân của chiến sĩ đang công tác tại biên
giới, hải đảo.
Thanh Văn, Lê Chiến //
https://baoquankhu7.vn/.- 2020
(ngày 23 tháng 12)

https://baoquankhu7.vn/ban-chqs-huyenham-thuan-nam-tinh-binh-thuan-phoi-hopto-chuc-chuong-trinh-tiep-lua-truyen-thong-1473019443-0020833s35910gs
Giao lưu giữa cựu chiến binh, sỹ quan trẻ và thanh
niên chuẩn bị nhập ngũ.

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

BAN CHQS HUYỆN HÀM THUẬN NAM, TỈNH BÌNH THUẬN:
ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC TĂNG GIA SẢN XUẤT

Đ

ứng chân trên địa bàn đất đai khô
cằn, thường xuyên thiếu nước;
nhưng nhờ sự nỗ lực của đội ngũ cán
bộ, chiến sĩ, Ban CHQS huyện Hàm Thuận
Nam, tỉnh Bình Thuận là một điểm sáng
trong công tác tăng gia sản xuất, thực hiện
tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân
đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.
Bước chân vào cổng cơ quan quân sự
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận,
hai bên là những hàng cây thanh long thẳng
tắp; trên từng trụ, lủng lẳng những trái thanh
long đỏ tươi trong nắng sớm. Trao đổi với
Trung tá Đinh Khánh Hòa, Chính trị viên Ban
CHQS huyện, anh cho biết: Để có vườn
thanh long như thế này là bao công sức của

cán bộ, chiến sỹ những năm qua; từ san mặt
bằng, cải tạo đất đai, học hỏi kinh nghiệm
trồng thanh long của người dân, cùng với đó
là công chăm sóc, tưới tắm, để làm nên
vườn thanh long xanh tốt như ngày hôm
nay.
Hiện nay, đơn vị đã trồng được hơn 1.500
trụ Thanh Long và gần 200 cây trôm lấy mủ.
Bên cạnh đó, đơn vị còn trồng vườn cây ăn
trái đủ các loại như: Chuối, mít, xoài, mãng
cầu…tất cả đều phát triển tốt. Công tác trồng
rau xanh cũng được đơn vị chú trọng, nhằm
tạo ra nguồn thực phẩm tại chỗ đảm bảo an
toàn. Hằng năm, đơn vị thu hoạch khoảng
30 tấn rau, củ, quả các loại góp phần trực
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tiếp cải thiện bữa ăn hàng ngày cho bộ đội
và dân quân thường trực.

Chăm sóc vườn thanh long tại Ban CHQS huyện Hàm
Thuận Nam.

Đặc biệt, Ban CHQS huyện đã tập trung
cải tạo khu vực thao trường Núi Đất. Ngoài
chức năng bảo đảm cho công tác huấn luyện
các đối tượng, còn là khu tăng gia sản xuất
tập trung hiệu quả. Tại đây, đơn vị đã tu sửa
hình thành 02 hồ nuôi cá diêu hồng, rô phi,
cá chép… Tận dụng mặt nước, đơn vị chăn
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nuôi vịt trời. Sau thành công nuôi 300 con vịt
trời hồi đầu năm; hiện nay đơn vị đầu
tư nuôi đàn vịt trời trên 800 con. Cùng với
đó, chăn nuôi trên 500 con gà, hàng chục
con bò, heo đen.
Hằng năm, đơn vị thu hoạch gần 15 tấn
thịt bò, heo, gà, vịt; trên 4,5 tấn cá các loại;
lãi thu từ tăng gia sản xuất, chăn nuôi từ 250
– 300 triệu đồng/năm. Nhờ đó, đời sống vật
chất, tinh thần của bộ đội, dân quân thường
trực được nâng cao; có nguồn quỹ để thăm
hỏi, giúp đỡ gia đình cán bộ, chiến sỹ lúc khó
khăn, ốm đau, lễ tết; mua sắm trang thiết bị
phục vụ công tác, đời sống; xây dựng cảnh
quan, sửa chữa doanh trại.
Thanh Văn – Lê Chiến //
https://baoquankhu7.vn.- 2020
(ngày 8 tháng 12)
https://baoquankhu7.vn/ban-chqs-huyenham-thuan-nam-tinh-binh-thuan-diem-sangtrong-cong-tac-tang-gia-san-xuat-1989882475-0020563s35510gs

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

BÌNH THUẬN CÓ TÂN CHỦ TỊCH HĐND TỈNH
ĐND tỉnh Bình Thuận vừa tiến hành
thực hiện các quy trình tổ chức cán
bộ theo thẩm quyền, vào chiều 3/12,
tại kỳ họp thứ 11 khóa X.

H

Cùng với đó, HĐND tỉnh Bình Thuận
thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 2021 đối với ông Lương Văn Hải (nghỉ hưu
trí) và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND
tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối
với ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (nghỉ hưu trí).
Đồng thời, HĐND tỉnh Bình Thuận củng
đã tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch HĐND
tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Dương Văn An, Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận, tặng
hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài
Anh.

Tại kỳ họp thứ 11 khóa X, HĐND tỉnh Bình
Thuận đã thống nhất miễn nhiệm chức Chủ
tịch HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 2021 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng (nghỉ
hưu theo chế độ).

Cụ thể, ông Nguyễn Hoài Anh, hiện là Phó
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 2025, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận
nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu giữ chức
Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ
2016 - 2021 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối
của 50/50 đại biểu tham dự kỳ họp, đạt tỷ lệ
100%.
Ông Nguyễn Hoài Anh, 43 tuổi; quê quán
xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng
Nam; trình độ chuyên môn là thạc sĩ Quản lý
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Hành chính công; cao cấp lý luận chính trị;
vào Đảng ngày 17/3/2003.

Tuy Phong; Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh
ủy; Trưởng ban.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND
tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Hoài Anh từng
đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như: Bí
thư Tỉnh đoàn Bình Thuận; Bí thư Huyện ủy

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn.- 2020
(ngày 4 tháng 12)
http://daidoanket.vn/binh-thuan-co-tanchu-tich-hdnd-tinh-545808.html

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

BÌNH THUẬN: PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
TỔNG THỂ, TOÀN DIỆN ĐẾN NĂM 2040

Đ

ồ án Điều chỉnh quy hoạch chung
thành phố Phan Thiết đến năm 2040
được UBND tỉnh Bình Thuận phê
duyệt ngày 27/5/2020, theo đó phạm vi lập
quy hoạch bao gồm thành phố Phan Thiết
hiện hữu và phần mở rộng gồm thị trấn Phú
Long, xã Hàm Thắng và một phần các xã
Hàm Liêm, Hàm Hiệp thuộc huyện Hàm
Thuận Bắc, một phần xã Hàm Mỹ thuộc
huyện Hàm Thuận Nam.

Một góc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Theo dự thảo Chương trình phát triển đô
thị thành phố Phan Thiết đến năm 2040 gồm
các giai đoạn như: giai đoạn 1 (2021 - 2025)
sẽ tập trung đầu tư phát triển hoàn chỉnh, cải
tạo chỉnh trang khu đô thị lõi; mở rộng không
gian đô thị sang các khu vực xã Thiện
Nghiệp, xã Tiến Thành, khu vực phát triển
đô thị xã Tiến Lợi; mở rộng không gian đô thị
lõi sang các khu vực thị trấn Phú Long, xã
Hàm Thắng, một phần xã Hàm Liêm và Hàm
Hiệp - huyện Hàm Thuận Bắc, một phần xã
Hàm Mỹ - huyện Hàm Thuận Nam; tập trung
huy động các nguồn lực đầu tư các dự án hạ
tầng khung tạo động lực phát triển đô thị.
Giai đoạn 2 (2026 - 2030), tiếp tục đẩy
mạnh đầu tư hạ tầng đô thị nhằm từng bước
hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I. Hoàn
thiện không gian đô thị lõi hiện hữu… Trên

cơ sở kết quả đạt được của các giai đoạn
trước, giai đoạn 3 (đến năm 2040), tiếp tục
hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng trên toàn bộ không
gian đô thị, hoàn thiện các tiêu chí của đô thị
loại I, đồng thời, phát triển các quỹ đất dự
trữ tại khu vực xã Thiện Nghiệp, xã Phong
Nẫm và đất nông lâm nghiệp khu vực xã
Hàm Thắng và một phần các xã Hàm Liêm,
Hàm Hiệp thuộc huyện Hàm Thuận Bắc…
Theo Viện Quy hoạch môi trường, hạ tầng
kỹ thuật đô thị và nông thôn, việc lập và tổ
chức thực hiện Chương trình phát triển đô
thị tổng thể, toàn diện cho thành phố Phan
Thiết nhằm làm cơ sở pháp lý để quản lý,
đầu tư phát triển thành phố Phan Thiết, phù
hợp với Chương trình phát triển đô thị quốc
gia; đảm bảo các yêu cầu về quản lý đầu tư
phát triển đô thị với các định hướng quy
hoạch, hướng tới mục tiêu là đô thị loại I giai
đoạn đến năm 2025. Đồng thời, làm cơ sở
để huy động các nguồn lực để đầu tư xây
dựng phát triển đô thị, nâng cao chất lượng,
diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo
hướng hiện đại, văn minh, bền vững.

Sơ đồ thể hiện phạm vi lập quy hoạch bao gồm thành
phố Phan Thiết hiện hữu và phần mở rộng.
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Trước đó, ngày 14/12, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Lê Tuấn Phong đã chủ trì cuộc
họp nghe báo cáo hồ sơ Chương trình phát
triển đô thị thành phố Phan Thiết. Tại cuộc
họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị đơn vị
tư vấn tiếp thu ý kiến phát biểu đại biểu dự
họp; tiếp tục rà soát để bổ sung, chỉnh sửa
hoàn chỉnh dự thảo Chương trình phát triển
đô thị thành phố Phan Thiết đến năm 2040.
Thành phố Phan Thiết được công nhận là
đô thị loại II theo Quyết định số 890/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/6/2009.
Theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình
Thuận đến năm 2030 và Chương trình phát
triển đô thị tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 -
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2020, định hướng đến năm 2030, thành phố
Phan Thiết được định hướng là đô thị loại I
trong giai đoạn đến năm 2025, đóng vai trò
là trung tâm du lịch và dịch vụ cấp quốc gia
và quốc tế; là một trong các đô thị trung tâm
của tỉnh Bình Thuận về chính trị, kinh tế, văn
hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, thương
mại, dịch vụ và công nghiệp.
Duy Quan //
https://baoxaydung.com.vn.- 2020
(ngày 16 tháng 12)
https://baoxaydung.com.vn/binh-thuanpha-t-trie-n-do-thi-tha-nh-pho-phan-thie-ttong-the-toan-dien-de-n-na-m-2040295357.html

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

BÌNH THUẬN RA QUÂN CAO ĐIỂM ĐẢM BẢO TRẬT TỰ
AN TOÀN GIAO THÔNG

Đ

ợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn
giao thông tại Bình Thuận diễn ra
trong 75 ngày, bắt đầu từ 15-12 đến
28-2-2021.
Sáng 15-12, Phòng CSGT Công an tỉnh
Bình Thuận đã tổ chức Lễ ra quân Cao điểm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
(TTATGT) phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XIII và Tết dương lịch, Tết Nguyên
đán Tân sửu 2021.
Trong đợt cao điểm này, lực lượng CSGT
sẽ triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả
các biện pháp công tác nhằm bảo đảm
TTATGT, trật tự xã hội trên các lĩnh vực giao
thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội
địa...
Chủ động phòng ngừa, làm giảm tai nạn
giao thông và ùn tắc giao thông, ngăn chặn
kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối
trật tự công cộng, manh nha đua xe trái
phép... bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội
Đảng, đảm bảo các hoạt động giao thông
vận tải, nhu cầu vui chơi, lễ hội của nhân dân
trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán
Tân Sửu.

Lễ ra quân bảo đảm TTATGT tại Phòng CSGT Bình
Thuận. Ảnh: PN

Trên lĩnh vực đường bộ huy động và bố
trí lực lượng tuần tra kiểm soát; xử lý nghiêm
hành vi đua xe trái phép, nồng độ cồn, ma
túy, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần
đường, làn đường; dừng đỗ trái phép; quá
tải, quá khổ...
Bên cạnh đó, khai thác hiệu quả hệ thống
cân tải trọng cố định tại Trạm CSGT Hàm
Tân; hệ thống camera giám sát giao thông;
cân kiểm tra tải trọng di động; máy ghi hình
đo tốc độ và máy đo nồng độ cồn trong hơi
thở. Tập trung kiểm tra, xử lý người điều
khiển ô tô khách, ô tô chở hàng hóa, xe mô
tô, xe máy...
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hóa ứng xử, chấp hành nghiêm các quy
định, quy trình công tác và điều lệnh Công
an nhân dân. Nâng cao cảnh giác, đảm bảo
an toàn khi thi hành nhiệm vụ; kiên quyết xử
lý nghiêm các trường hợp cán bộ chiến sĩ sai
phạm, tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ.

Lực lượng CSGT Bình Thuận xuất phát đồng loạt.
Ảnh: PN

Thông qua hoạt động tuần tra, phối hợp
với các đơn vị công an kịp thời phát hiện bắt
giữ các loại tội phạm như cướp giật, vận
chuyển ma túy, pháo nổ, vũ khí, hàng cấm,
khoáng sản trái phép...
Phòng CSGT cũng yêu cầu cán bộ, chiến
sỹ trong lực lượng CSGT khi thi hành nhiệm
vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn

Đồng thời, kịp thời tuyên dương, nêu
gương, khen thưởng, động viên các đơn vị,
cán bộ chiến sĩ có nhiều cố gắng, thực hiện
tốt; chấp hành nghiêm quy trình, chế độ
công tác trong đợt cao điểm.
Đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao
thông tại Bình Thuận diễn ra trong 75 ngày,
bắt đầu từ 15-12-2020 đến 28-2-2021.
Phương Nam // https://plo.vn/.- 2020
(ngày 15 tháng 12)
https://plo.vn/do-thi/binh-thuan-ra-quancao-diem-dam-bao-trat-tu-an-toan-giaothong-955881.html

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

BÌNH THUẬN: TẠO ĐÀ THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH
ội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã
tập trung thảo luận tình hình hình
kinh tế-xã hội năm 2020, phương
hướng, nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch
phát triển kinh tế-xã hội năm năm 20212025.

H

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân
tỉnh Bình Thuận khóa X bắt buộc phải đeo khẩu trang
để phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Nguyễn
Thanh/TTXVN)

Sáng 4/12, Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân
dân tỉnh Bình Thuận khóa X (nhiệm kỳ 20162021) đã bế mạc, hoàn thành chương trình
làm việc với nhiều nội dung quan trọng, tác

động lớn đến với việc hoàn thành thắng lợi
các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và giai
đoạn 2021- 2026 của tỉnh Bình Thuận.
Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh
đã tập trung thảo luận tình hình hình kinh tếxã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ
năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã
hội năm năm 2021-2025.
Bình Thuận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ
2020-2025; đồng thời thực hiện có hiệu quả
“mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh,
vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trên
cơ sở khai thác, sử dụng có hiệu quả các
tiềm năng, lợi thế của tỉnh, trọng tâm là ba
trụ cột phát triển công nghiệp; du lịch, thể
thao biển và nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao. Năm 2021, tỉnh Bình Thuận phấn
đấu đạt tốc độ tăng GRDP từ 7,45% trở lên,
trong đó khu vực công nghiệp-xây dựng tăng
12,38%...
Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch Hội đồng
Nhân dân tỉnh nhấn mạnh năm 2021 có ý
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nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên triển
khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch
phát triển kinh tế-xã hội năm năm 20212025. Do vậy, các cấp, các ngành, mỗi cán
bộ, công chức phải phát huy đầy đủ trách
nhiệm, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, thực
sự năng động, sáng tạo và nỗ lực cao nhất
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,
tập trung trước hết vào những nhiệm vụ
trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu mà Hội đồng
Nhân dân tỉnh đã xác định trong năm 2021,
tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh đã đề ra.

Thi công dự án nâng công suất trạm biến áp 500kV
Vĩnh Tân (Bình Thuận). (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh
cũng tập trung xem xét các Tờ trình của Ủy
ban nhân dân tỉnh và ban hành các nghị
quyết nhằm kịp thời cụ thể hóa các quy định
pháp luật, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính
sách của địa phương, tạo cơ sở pháp lý tiếp
tục thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của
tỉnh. Theo đó, 23 nghị quyết trên các lĩnh vực
phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc
phòng, an ninh của tỉnh đã được thông qua,
trong đó có những Nghị quyết quan trọng
như nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng
Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận
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đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Kế
hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn
ngân sách và danh mục các dự án công trình
trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021- 2025; Kế
hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm
2021- 2025…
Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng
Nhân dân đã chất vấn Ủy ban Nhân dân và
các sở, ngành một số vấn đề lớn mà cử tri
và nhân dân trong tỉnh quan tâm, bức xúc
như tình trạng một số cơ sở kinh doanh vật
liệu xây dựng lấn chiếm lòng lề đường ở các
khu dân cư tập trung, nhất là ở các đô thị
lớn; tình hình ô nhiễm môi trường tại một số
trại nuôi heo tập trung trên địa bàn tỉnh… Kỳ
họp cũng đã tiến hành thực hiện các quy
trình tổ chức cán bộ, nhân sự theo thẩm
quyền Hội đồng Nhân dân.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn
Hoài Anh đề nghị, ngay sau kỳ họp này, Ủy
ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các
ngành, các cấp nghiêm túc xem xét, giải
quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính
đáng của cử tri, đặc biệt là những vấn đề cử
tri đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp nhưng việc
giải quyết vẫn chưa thực sự hiệu quả.
Các đại biểu Hội đồng Nhân dân, các Ban
Hội đồng Nhân dân và Thường trực Hội
đồng Nhân dân tỉnh làm tốt hơn nữa công
tác giám sát, bảo đảm các nghị quyết do Hội
đồng Nhân dân tỉnh đề ra cũng như những
nội dung báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của
cử tri và trả lời chất vấn được thực hiện
nghiêm túc và có hiệu quả./.
Hồng Hiếu //
https://www.vietnamplus.vn.- 2020
(ngày 4 tháng 12)
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuantao-da-thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-daihoi-dang-bo-tinh/680468.vnp

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

THỰC HIỆN GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 BÌNH THUẬN
TẠO ĐỘT PHÁ TỪ NGHỊ QUYẾT 76/2014/QH13
ỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt nghèo
của Bình Thuận đã giảm 22,73%, bình
quân mỗi năm giảm 4,55%, vượt hơn
2 lần mục tiêu tối thiểu đề ra. Nếu đầu năm

T

2016, vùng đồng bào dân tộc thiểu số
(DTTS) có 4.250 hộ nghèo, chiếm 19,98%,
thì đến đầu năm 2020, giảm còn 1.705 hộ,
chiếm 6,96% so với tổng số hộ đồng bào
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DTTS và chiếm 26,97% so với tổng số hộ
nghèo toàn tỉnh. “Đây là kết quả khá ấn
tượng với một tỉnh còn nhiều khó khăn như
Bình Thuận. Đồng thời, thể hiện tính đột phá
trong công cuộc giảm nghèo mà Nghị quyết
76/2014/QH13 mang lại cho các tỉnh nói
chung và Bình Thuận nói riêng” - Phó
Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH tỉnh
Bình Thuận NGUYỄN THỊ PHÚC chia sẻ.
Công phá mạnh mẽ vùng lõi nghèo
- Bà có thể cho biết những kết quả nổi bật
của tỉnh Bình Thuận trong việc triển khai
Nghị quyết 76/2014/QH13?
- Xét trên bình diện chung, việc triển
khai Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội
Khóa XIII về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu
giảm nghèo bền vững chưa đạt như mong
muốn. Tuy nhiên, nếu tính riêng tỷ lệ giảm
nghèo vùng đồng bào DTTS và vùng có tỷ lệ
hộ nghèo cao, hay nói cách khác là việc
giảm nghèo ở vùng lõi nghèo, thì Bình
Thuận lại có bước tiến đáng kể.

-9-

Cuối năm 2015, tổng số hộ nghèo toàn
tỉnh là 17.162 hộ, chiếm 5,81% và 11.658 hộ
cận nghèo, chiếm 3,95% so với tổng số hộ
toàn tỉnh. Kết quả, năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo
đã giảm 1,24%; năm 2017 là 1,06%; năm
2018 là 1%; năm 2019 là 0,8%; ước năm
2020 là 0,6%. Như vậy, ước giai đoạn 2016
- 2020, toàn tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo là 4,7%,
bình quân mỗi năm giảm 0,94%, chưa đạt
mục tiêu đề ra (bình quân giảm từ 1 1,2%/năm). Riêng đối với các xã có tỷ lệ hộ
nghèo cao (trên 20%) giảm 22,73%, bình
quân mỗi năm giảm 4,55%, vượt mục tiêu
đề ra (bình quân mỗi năm giảm 2 - 3%).
Đặc biệt, tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào
DTTS giai đoạn 2016 - 2020 đạt được khá
ấn tượng. Cụ thể, đầu năm 2016, vùng đồng
bào DTTS có 4.250 hộ nghèo, chiếm
19,98% và 1.913 hộ cận nghèo, chiếm
8,99%. Đến đầu năm 2020, hộ nghèo vùng
đồng bào DTTS có 1.705 hộ, chiếm 6,96%
so với tổng số hộ đồng bào DTTS và chiếm
26,97% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh;
hộ cận nghèo có 3.139 hộ, chiếm 12,82% so
với tổng số hộ đồng bào DTTS và chiếm
20,69% so với tổng số hộ cận nghèo toàn
tỉnh. Như vậy, kết quả giảm nghèo đến năm
2020 (so với năm 2016) là 2.545 hộ, tương
ứng giảm 13,02% (bình quân giảm
2,6%/năm).
- Theo bà, điều gì khiến tốc độ giảm
nghèo vùng DTTS và vùng đặc biệt khó khăn
đạt cao như vậy?

Phó trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình
Thuận Nguyễn Thị Phúc. Ảnh: Đức Kiên

Giai đoạn 2016 - 2019, toàn tỉnh Bình
Thuận giải ngân 1.243 tỷ đồng vốn tín dụng
chính sách đến 38,1 nghìn hộ đồng bào
DTTS nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ
mới thoát nghèo để đầu tư sản xuất kinh
doanh, tăng thu nhập và thoát nghèo bền
vững; bình quân một hộ vay 32,6 triệu đồng
để sản xuất kinh doanh. So với mục tiêu Dự
án giảm nghèo bền vững của tỉnh, được phê
duyệt theo Quyết định số 27/2016/QĐUBND, nguồn vốn và đối tượng cho vay đạt
và vượt trên 100% so với mục tiêu xây dựng.

- Phải khẳng định rằng, kết quả trên có
được là do các cấp ủy Đảng, chính quyền từ
tỉnh đến cơ sở luôn sát sao và đặc biệt quan
tâm đầu tư cho các vùng đặc biệt khó khăn,
vùng DTTS. Cùng với đó là sự phối hợp chặt
chẽ, ủng hộ của các sở, ban, ngành, địa
phương và sự đồng thuận của toàn xã hội
trong thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13
về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững
đến năm 2020.
Qua giám sát cho thấy, những kết quả
tích cực này còn có sự đóng góp lớn từ các
chương trình tín dụng chính sách do Ngân
hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực
hiện. Cụ thể, đến 31.12.2019, tổng nguồn
vốn NHCSXH đạt 2.725 tỷ đồng, tăng 844 tỷ
đồng (tăng 45%) so với năm 2015. Nguồn
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vốn tín dụng chính sách xã hội được phân
bổ đến 100% thôn, khu phố trên toàn tỉnh,
đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối
tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ
điều kiện được tiếp cận vốn tín dụng chính
sách một cách thuận lợi và kịp thời.
Rà soát, sửa đổi cơ chế, chính sách
- Tỷ lệ giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn
và vùng DTTS đạt được khá ấn tượng,
nhưng theo bà, kết quả này đã thực sự bền
vững chưa?
- Tôi cho rằng, những kết quả trên chưa
thực sự bền vững. Lý do, nguồn vốn trung
ương đầu tư cho từng dự án của chương
trình chưa đáp ứng nhu cầu; việc giải ngân
chậm, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các
dự án, nhất là các công trình đầu tư xây
dựng hạ tầng cơ sở.
Bên cạnh đó, ngân sách địa phương còn
nhiều khó khăn, nên nguồn vốn đối ứng thực
hiện các dự án của chương trình còn thấp,
chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư đối với
các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, chủ yếu là lồng
ghép từ chương trình nông thôn mới. Việc
lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình,
dự án phát triển kinh tế - xã hội khác và việc
huy động nguồn lực trong xã hội tập trung
cho công tác giảm nghèo còn gặp nhiều khó
khăn. Công tác tuyên truyền, phổ biến các
chính sách giảm nghèo ở địa phương, cơ sở
chưa được thường xuyên, nên có nơi, người
dân chưa nắm bắt đầy đủ chủ trương, chính
sách giảm nghèo bền vững; nhận thức, trách
nhiệm của người dân tham gia vào công tác
giảm nghèo còn hạn chế, nhất là vùng sâu,
vùng xa, vùng DTTS. Do đó, không ít đồng
bào còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà
nước.
Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ
cận nghèo hàng năm còn nhiều bất cập do
tiêu chí xác định thu nhập của hộ theo
phương pháp đa chiều giai đoạn 2016 2020 chưa phù hợp với đặc điểm của từng
vùng nên vẫn còn bỏ sót hộ nghèo. Năng lực
tham mưu của cán bộ làm công tác giảm
nghèo cấp cơ sở, nhất là các xã vùng khó
khăn, vùng đồng bào DTTS còn hạn chế,
gây khó khăn khi triển khai các dự án, chính
sách giảm nghèo.
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- Theo bà, cần phải làm gì để duy trì các
con số ấn tượng trên?
- Nhằm nâng cao thu nhập, góp phần
giảm nghèo bền vững cho các hộ đồng bào
DTTS gắn với bảo vệ rừng, tôi cho rằng Ủy
ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan cần
rà soát, báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi
Nghị định số 75/2015/NĐ-CP về nâng thời
gian nhận khoán bảo vệ rừng đặc dụng,
rừng phòng hộ xung yếu tối thiểu là 20 năm
và xem xét nâng mức tiền khoán bảo vệ
rừng (hiện nay là 400.000 đồng/ha/năm).
Ngoài ra, điều chỉnh nâng mức hỗ trợ tiền
công bảo vệ rừng tự nhiên cho các hộ dân,
hộ đồng bào DTTS nhận khoán bảo vệ rừng
tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc
dụng (không thuộc phạm vi điều chỉnh của
Nghị định 75/2015/NĐ-CP, ngày 9.9.2015
của Chính phủ). Đồng thời, Chính phủ cần
sớm ban hành Chương trình mục tiêu quốc
gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 2025 để các tỉnh căn cứ xây dựng chương
trình trên địa bàn cho phù hợp.
Đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi
ngang ven biển và các xã thuộc Chương
trình 135, nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng còn
cao nhưng mức đầu tư thấp. Vì vậy, đề nghị
Chính phủ xem xét nâng mức đầu tư xây
dựng cơ sở hạ tầng gấp 2 lần so với mức
hiện tại. Cùng với đó, Chính phủ xem xét hỗ
trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho các
thành viên thuộc hộ nghèo, không phân biệt
hộ nghèo về thu nhập và hộ nghèo đa chiều
thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Đặc biệt,
Chính phủ cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ
sung chính sách, pháp luật về giảm nghèo;
giảm dần các chính sách hỗ trợ cho không,
tăng cường chính sách hỗ trợ cho vay có
điều kiện, có thời gian; bảo đảm nguồn vốn
cho các chương trình tín dụng ưu đãi do
NHCSXH thực hiện để tạo điều kiện cho
Ngân hàng này triển khai hiệu quả hơn nữa
các mục tiêu giảm nghèo.
- Trân trọng cảm ơn bà!
Bình Nhi //
https://www.daibieunhandan.vn/.- 2020
(ngày 16 tháng 12)
https://www.daibieunhandan.vn/bai-2binh-thuan-tao-dot-pha-tu-nghi-quyet762014qh13-rti1qyxfnw-51473
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CÔNG AN BÌNH THUẬN RA QUÂN BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG
TRÊN ĐỊA BÀN

Đ

ợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn
giao thông sẽ diễn ra từ ngày
15/12/2020 đến hết ngày 28/2/2021.

Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát giao thông,
Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ ra
quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao
thông phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng, Tết Dương lịch và Tết
Nguyên đán Tân sửu 2021.

tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, ngăn
chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập
gây rối trật tự công cộng, manh nha đua xe
trái phép... bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội
Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,
đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải,
nhu cầu vui chơi, lễ hội của nhân dân trong
dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân
Sửu.

Đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao
thông sẽ diễn ra từ ngày 15/12/2020 đến hết
ngày 28/2/2021. Trong đợt cao điểm lần này,
lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ triển khai
thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp
nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông,
trật tự xã hội trên các lĩnh vực giao thông
đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kịp
thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng tụ tập
đông người, biểu tình trái pháp luật hoặc vận
chuyển tờ rơi có nội dung phản động, các
loại vũ khí, vật liệu nổ, chất độc hại, pháo nổ,
hàng lậu, hàng cấm, các hành vi vi phạm
pháp luật khác.
Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ chủ
động nắm chắc tình hình, xây dựng các
phương án theo phân công nhiệm vụ, chuẩn
bị tốt các điều kiện về lực lượng, phương
tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công
cụ hỗ trợ, nhằm bảo đảm giao thông thông
suốt, an toàn. Chủ động phòng ngừa, giảm
----------------------------------------------------------

Minh Trường //
https://www.phapluatplus.vn.- 2020
(ngày 16 tháng 12)
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xahoi/cong-an-binh-thuan-ra-quan-bao-daman-toan-giao-thong-tren-dia-band143575.html

CÔNG TÁC ĐOÀN CỤM ĐÔNG NAM BỘ: HOÀN THÀNH TỐT
CÁC CHỈ TIÊU ĐỀ RA

C

hiều ngày 5/12, tại tỉnh Bình Thuận,
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tổ chức Hội nghị giao ban công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm
Đông Nam Bộ năm 2020.

Hội nghị giao ban Cụm Miền đông Nam
bộ diễn ra trong không khí cởi mở, trao đổi
thẳng thắn giữa đại biểu các Tỉnh, Thành
đoàn trong Cụm xung quanh các nội dung về
kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh
thiếu nhi năm 2020, định hướng năm 2021;
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các nội dung về xây dựng văn minh đô thị và
chăm lo, học tập bồi dưỡng, đoàn kết, hỗ trợ
thanh niên công nhân năm 2020. Qua đó,
các đại biểu đã chia sẻ nhiều mô hình, cách
làm hay trong công tác đoàn kết, hỗ trợ, tập
hợp thanh niên nhất là trong thanh niên công
nhân; những kết quả nổi bật trong công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các
địa phương, đơn vị; đồng thời mạnh dạn đề
xuất, kiến nghị các giải pháp trong thời gian
tới để triển khai công tác Đoàn và phong trào
thanh thiếu nhi đạt hiệu quả hơn trong năm
2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoài Anh Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng
nhân tỉnh Bình Thuận; đồng chí Nguyễn Minh Triết UVBTV, Trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư
Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN; đồng
chí Nguyễn Bình Minh – UVBTV, Chánh Văn phòng
Trung ương Đoàn

Theo đó, trong năm 2020, mặc dù tình
hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn
biến phức tạp do dịch bệnh Covid-19, tình
hình biên giới biển, đảo… tác động không
nhỏ đến đời sống, tâm tư, tình cảm của một
bộ phận thanh thiếu niên, nhưng các cấp bộ
đoàn trong Cụm đã có những giải pháp,
cách làm hiệu quả trong triển khai công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và đã đạt
được nhiều kết quả khích lệ, hoàn thành tốt
các chỉ tiêu đề ra trong năm.
Trong công tác nắm bắt tình hình tư
tưởng thanh niên được các cấp bộ Đoàn chú
trọng, triển khai nghiêm túc, đạt được nhiều
kết quả tích cực. Đặc biệt trong năm 2020,
các cấp bộ Đoàn trong Cụm đã tích cực
tham gia và hoàn thành tốt các yêu cầu
nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp,
tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng; việc tham gia đóng góp vào
các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp
được triển khai nghiêm túc, sâu rộng trong
cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên; các hoạt
động chào mừng thành công Đại hội cũng
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được các cấp bộ Đoàn tổ chức rộng khắp,
xuyên suốt tạo được sự lan tỏa trong thanh
thiếu niên.
Trong hoạt động phong trào, nhất là việc
triển khai các hoạt động xung kích, tình
nguyện của đoàn viên thanh niên trong tham
gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị
và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội
Đảng các cấp đã đạt được nhiều kết quả tích
cực, được cộng đồng, xã hội, các cấp chính
quyền, các ngành và bà con nhân dân đồng
tình, ủng hộ và đánh giá cao.

Đại diện các tỉnh, thành đoàn trong Cụm trao đổi ý
kiến tại Hội nghị

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên
nhất là thanh niên tín đồ tôn giáo, dân tộc
thiểu số được diễn ra sôi nổi tạo chuyển biến
tích cực nâng cao nhận thức và hành động
của đông đảo đoàn viên thanh niên, tham gia
tích cực vào việc xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - UVBTV, Trưởng Ban
Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch
thường trực T.Ư Hội SVVN phát biểu kết luận Hội nghị

Trong năm 2020, cụm Đông Nam Bộ đã
tổ chức các hoạt động cụm cụ thể: Liên hoan
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Câu lạc bộ Lý luận trẻ Cụm Đông Nam Bộ
năm 2020 vào tháng 5/2020 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Liên hoan Phụ trách Đội giỏi
Cụm Đông Nam Bộ năm 2020 vào tháng
7/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là
những hoạt động ý nghĩa góp phần đẩy
mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh
nghiệm về triển khai công tác Đoàn và
----------------------------------------------------------
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phong trào thanh thiếu nhi giữa các đơn vị
trong Cụm./.
// http://doanthanhnien.vn.- 2020
(ngày 6 tháng 12)
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/xay-dungdoan/cong-tac-doan-cum-dong-nam-bohoan-thanh-tot-cac-chi-tieu-de-ra

DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ
TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4
gày 29/12/2020, Nhà máy Nhiệt điện
Vĩnh Tân 4 đã phối hơp với phòng
cảnh sát Phòng cháy chữa cháy
(PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) - Công
an tỉnh Bình Thuận tổ chức thành công buổi
diễn tập tình huống giả định phương án
chữa cháy và CNCH tại tổ máy S1 của đơn
vị.

N

cháy lan sang khu vực máy nghiền than,
máy quạt khí bụi than. Nhiệt lượng do khí
thoát ra ngoài nổ làm 2 nhân viên đang vận
hành bị thương. Do cơ sở không đủ phương
tiện nên chủ yếu là làm mát ngăn cháy lan
và chống sụp đổ cấu kiện, khi ngọn lửa bắn
tung tóe tiếp tục làm 2 nhân viên chữa cháy
của Nhà máy bị thương.

Buổi diễn tập nhằm kiểm tra đánh giá tính
thực tiễn phương án chữa cháy, sử dụng
trang thiết bị và khả năng chữa cháy của cán
bộ công nhân viên (CBCNV) trong Nhà máy,
đồng thời làm cơ sở phối hợp tổ chức chiến
đấu của nhiều lực lượng tham gia xử lý, ứng
phó khi xảy ra sự cố cháy nổ tại Nhà máy
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Đây còn là một trong
những nhiệm vụ hàng năm phối hợp định kỳ
giữa các đơn vị.
Lực lượng tại chỗ tiếp cận và xử lý đám cháy

Đây là tình huống cháy lớn nếu không
chữa cháy kịp thời, đám cháy sẽ phát triển
rộng tỏa ra nhiều khí độc gây nguy hiểm và
khó khăn cho lực lượng chữa cháy, cứu
người, cứu tài sản nên cần huy động nhiều
lực lượng tham gia PCCC và CNCH.
Các lực lượng tham gia diễn tập

Theo tình huống giả định vào hồi 9h30
phút xảy ra sự cố cháy tại lò hơi của tổ máy
S1, nguyên nhân xảy ra cháy là do lò vận
hành liên tục trong thời gian dài với nhiệt độ
cao, phần vai lò bị đốt nổ thủng 10m2 bắn
dầu, than cháy ra bên ngoài và trong thân lò;
dưới tác động của bức xạ nhiệt, truyền nhiệt,
đám cháy lan toàn bộ lò hơi và cháy sang
các thiết bị máy móc bên dưới. Bụi khí than
thoát ra ngoài gây cháy trên cao, có nguy cơ

Buổi diễn tập đã huy động 05 xe cứu hỏa,
01 xe cứu thương, 20 bình bột MFZ8, 55
CBCNV Nhà máy, 01 xe chỉ huy và 25 cán
bộ chiến sĩ công an PCCC - CNCH tỉnh Bình
Thuận. Với sự điều hành khoa học của ban
chỉ huy, sự chuẩn bị công phu, phối hợp chặt
chẽ giữa nhiều lực lượng và sự tham gia
nhiệt tình của các bộ phận, buổi diễn tập đã
thành công tốt đẹp, giải quyết nhanh chóng
các tình huống, đạt yêu cầu đề ra.
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1. Một số hình ảnh buổi diễn tập:

Lực lượng chữa cháy sử dụng bột foam để khống chế
đám cháy

Mạnh Hùng //
http://tapchicongthuong.vn.- 2020
(ngày 30 tháng 12)
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/dientap-phuong-an-chua-chay-va-cuu-nan-cuuho-tai-nha-may-nhiet-dien-vinh-tan-477761.htm
Triển khai cứu người bị nạn

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

ĐOÀN CÔNG TÁC CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN LÀM VIỆC ĐỐI THOẠI
TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC VĨNH TÂN
ừa qua, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân
4 đã chủ trì buổi đối thoại về công tác
đảm bảo An ninh trật tự, phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
(PCCC&CNCH), bảo vệ môi trường tại
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Đến tham dự
gồm có Lãnh đạo Công an các cấp tỉnh,
huyện, xã trên địa bàn do đồng chí Đại tá
Phạm Duy Hoàng - Phó Giám đốc Công an
tỉnh Bình Thuận làm trưởng đoàn, về phía
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân gồm có các
đơn vị: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (đơn
vị chủ trì), Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân
1, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Công ty Cổ
phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân và Truyền Tải
Điện Bình Thuận.

V

Tại buổi đối thoại các đơn vị Trung tâm
Điện lực Vĩnh Tân báo cáo và thảo luận học
tập kinh nghiệm và công tác phối hợp với
nhau, nhằm đạt được nhiều hiệu quả hơn
trong các năm tới. Trong thời gian qua, các
đơn vị của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã
chủ động trao đổi, xử lý thông tin, tham mưu
cùng với lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận

để các bên chỉ đạo kịp thời những vụ việc
phát sinh trong công tác đảm bảo an ninh,
ANTT, an toàn PCCC và bảo vệ môi trường
trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị đã có những
đóng góp và thành tích đáng kể trong mọi
mặt về an ninh, ANTT, an toàn PCCC và bảo
vệ môi trường và kể cả vấn đề an sinh xã
hội..vv
Đối với Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4,
ông Vũ Thanh Hải - Bí thư Đảng Ủy, Giám
đốc Nhà máy cho biết sản lượng điện trong
năm 2020 tính đến hết ngày 30/11/2020 là
10,6 tỷ KWh đạt 89,2% so với kế hoạch
được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao (Kế
hoạch cả năm là 11,88 tỷ k Wh), Lao động
tại địa phương chiếm 45% tổng số lao động
đang làm việc tại Nhà máy, giải quyết nhiều
công ăn việc làm cho con em trên địa bàn,
đóng góp xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra,
Nhà máy còn lắp đặt bảng thông tin điện tử
hiển thị giá trị quan trắc nước thải, khí thải
tự động tại cổng chính, thực hiện công khai,
minh bạch thông tin, thông số môi trường để
người dân tiện theo dõi và giám sát.
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Đ/c: Vũ Thanh Hải – Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Nhà
máy NĐVT4 (áo trắng vị trí giữa bàn họp phía bên
trái) chủ trì buổi đối thoại về công tác đảm bảo An
ninh trật tự PCCC&CNCH, bảo vệ môi trường tại
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.
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Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đối với sự phát
triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận. Việc
đảm bảo công tác an ninh trật tự, bảo vệ môi
trường, an toàn xã hội là một trong những
nhiệm vụ quan trọng, cần có sự phối hợp
hiệu quả của lực lượng Công an tỉnh Bình
Thuận. Đồng chí đề nghị các đơn vị cần tiếp
tục phát huy những kết quả đã đạt được
trong năm qua, đồng thời thường xuyên tổ
chức đối thoại, đánh giá, rút kinh nghiệm
trong công tác phối hợp, dự đoán trước các
tình huống có thể xảy ra để có biện pháp xử
lý hiệu quả và kịp thời.

Cùng với công tác sản xuất, kinh doanh,
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 còn đặc biệt
quan tâm đến công tác an sinh xã hội cho
người dân tại địa phương năm 2020 với các
hoạt động giúp đỡ giao lưu cùng bà con địa
phương gắn kết tình cảm gắn bó. Ủng hộ
giúp đỡ để bà con có cuộc sống tốt hơn về
mọi mặt
Lãnh đạo các đơn vị tại TTĐL Vĩnh Tân cùng với các
đồng chí trong Ban lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận
chụp ảnh lưu niệm.

Trung đội dân quân tự vệ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh
Tân 4 luôn sẵn sàng trong mọi tình huống đảm bảo
ANTT tại Nhà máy.

Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự,
Nhà máy đã thành lập Trung đội tự vệ, đồng
thời trang bị điều kiện cần thiết và duy trì
hoạt động, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Nhà
máy trong mọi tình huống. Bên cạnh đó Nhà
máy ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo
vệ với Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Bình
An nhằm tăng cường và đảm bảo duy trì đủ
các vị trí trực bảo vệ 24/24 giờ, đảm bảo
ANTT phục vụ cho SXKD và các ngày lễ
trong năm.
Đồng chí Đại tá Phạm Duy Hoàng - Phó
Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đánh giá
cao những đóng góp của các đơn vị trong

Kết thúc buổi đối thoại cùng với Đoàn
công tác Công an tỉnh Bình Thuận đã diễn ra
thành công tốt đẹp, ông Vũ Thanh Hải - Bí
thư Đảng Ủy, Giám đốc Nhà máy NĐVT4 đại
diện Lãnh đạo các đơn vị Trung tâm điện
Lực Vĩnh Tân đã gửi lời cám ơn sâu sắc đến
Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận và trong
thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm
chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ hiệu quả trong
công tác đảm bảo An ninh trật tự,
PCCC&CNCH, bảo vệ môi trường tại Trung
tâm Điện lực Vĩnh Tân nói chung và Nhà
máy Nhà máy NĐVT4 nói riêng.
Huyền Mạnh //
http://tapchicongthuong.vn.- 2020
(ngày 11 tháng 12)
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/doancong-tac-cong-an-tinh-binh-thuan-lam-viecdoi-thoai-tai-trung-tam-dien-luc-vinh-tan77210.htm
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ĐOÀN KIỂM TRA T.Ư ĐOÀN LÀM VIỆC VỚI TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN
gày 05/12, Đoàn Công tác của Trung
ương đoàn do đồng chí Nguyễn Minh
Triết - Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư
Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội
SVVN làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận.

N

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần
Sinh Toàn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh
đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình
Thuận; đồng chí Nguyễn Hoài Trung - Phó
Bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí trong Ban
Thường vụ, lãnh đạo các Ban, Văn phòng
Tỉnh đoàn, Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn làm việc với BTV
Tỉnh đoàn Bình Thuận

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Trung
ương đoàn được nghe Ban Thường vụ Tỉnh
đoàn báo cáo những kết quả hoạt động
trong năm 2020 với nhiều hoạt động nổi bật
như: công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức
lối sống cho đoàn viên thanh niên thông qua
các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm
lớn của quê hương đất nước, đặc biệt là các
hoạt động chào mừng thành công Đại hội
Đảng các cấp; các hoạt động tuyên truyền
phòng chống dịch bệnh Covid-19, phát động
nhiều đợt thi đua, tổ chức các cuộc thi ý
nghĩa, tạo sân chơi cho thanh thiếu nhi trong
tỉnh; khánh thành các công trình thanh niên,
tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức các
chương trình đồng hành với thanh niên…
Để nắm rõ hơn về công tác đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2020
của Bình Thuận, các thành viên trong đoàn
công tác Trung ương đoàn đã nêu ra những
vấn đề cần Ban Thường vụ Tỉnh đoàn làm
rõ hơn để từ đó có những hướng dẫn, định
hướng hoạt động trong thời gian sắp tới.

Sau khi nghe cáo cáo và những khó khăn
vướng mắc, đề xuất kiến nghị, đồng chí
Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học
Trung ương Đoàn đã đánh giá cao sự nỗ
lực, cố gắng trong công tác Đoàn và phong
trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh trong thời gian
qua, nhất là khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra
trên địa bàn tỉnh, cũng như là giải đáp những
vướng mắc, những đề xuất kiến nghị của
Tỉnh đoàn.
Bên cạnh đó, Đồng chí cũng đề nghị Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ
sở Đoàn tập trung thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm như tổ chức các hoạt động tình
nguyện tại chỗ, nắm bắt tình hình hình dư
luận thanh niên đối với đại hội Đảng các cấp
nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức các hoạt động
chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp
nhiệm kỳ 2020-2025; quan tâm hơn nữa
trong việc xây dựng tổ chức Đoàn, nâng cao
chất lượng cán bộ Đoàn; tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát và tập trung tổ chức
nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa trong năm
2021 trước những kỳ cuộc quan trọng của
đất nước.

Buổi làm việc với Thành đoàn Phan Thiết

Trước đó, Đoàn kiểm tra trung ương
Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường
vụ Thành đoàn Phan Thiết về kết quả công
tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành
phố Phan Thiết năm 2020 vào chiều ngày
04/12/2020.
Quỳnh Trân //
http://doanthanhnien.vn.- 2020
(ngày 5 tháng 12)
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/xay-dungdoan/doan-kiem-tra-t-u-doan-lam-viec-voitinh-doan-binh-thuan
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THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN: GIAO BAN HOẠT ĐỘNG
PHỐI HỢP CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ
ại Ban CHQS thành phố Phan Thiết,
tỉnh Bình Thuận diễn ra hội nghị giao
ban các lực lượng theo Nghị định số
02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính
phủ quy định về hoạt động phối hợp của dân
quân tự vệ.

T

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị chủ
động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và
phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác
bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an
toàn xã hội, không để xảy ra các vụ việc
phức tạp.

Duy trì và thực hiện nghiêm túc công tác
trao đổi thông tin, thông báo tình hình; tuyên
truyền Luật Giao thông đường bộ, công tác
phòng cháy, chữa cháy; vận động nhân dân
không khai thác hải sản bằng hình thức trái
phép; không vi phạm các quy định của pháp
luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ; phổ biến phương thức hoạt
động của các loại tội phạm, nâng cao cảnh
giác cho quần chúng nhân dân. Trong tháng,
huy động 3.398 lượt dân quân tự vệ tham
gia phối hợp tuần tra, cùng với các lực lượng
giải tán 19 nhóm, 45 đối tượng tụ tập đêm
khuya gây mất trật tự.
Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục
phối hợp chặt chẽ, triển khai tốt các biện
pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội
Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Tết Dương
lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021.
Mai Thanh Văn //
https://baoquankhu7.vn/.- 2020
(ngày 23 tháng 12)
https://baoquankhu7.vn/thanh-pho-phanthiet-tinh-binh-thuan-giao-ban-hoat-dongphoi-hop-cua-luc-luong-dan-quan-tu-ve-1852730041-0020834s34910gs

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

KHEN THƯỞNG NÓNG BAN CHUYÊN ÁN PHÁ VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI
CƯỚP TÀI SẢN TẠI THỊ TRẤN PHAN RÍ CỬA
hiều ngày 15-12, Ban Giám đốc Công
an tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo
thông tin về công tác điều tra, làm rõ
vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại thị
trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình
Thuận) vào ngày 1-12-2020 và khen thưởng
nóng cho Ban chuyên án đã nhanh chóng
điều tra, tìm ra thủ phạm.

C

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn
Xuân Tiến, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình
sự (PC02), Phó Trưởng Ban chuyên án
thông tin khái quát kết quả đấu tranh chuyên
án vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại
thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong
(Bình Thuận) vào ngày 1-12-2020.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 40 phút, ngày
1-12-2020, người dân phát hiện bà Nguyễn
Thị Thanh Lan, sinh năm 1970 chết tại nhà
ở khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí
Cửa. Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát
PC02 tiến hành khám nghiệm hiện trường,
khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị
giết, tài sản cá nhân trên người bị mất. Nhận
định đây là vụ án giết người cướp tài sản
nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh đã
quyết định thành lập Ban chuyên án điều tra
làm rõ, bắt giữ hung thủ gây án.
Ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch đấu
tranh chuyên án, phân công chỉ huy các lực
lượng, đơn vị trực tiếp chỉ huy lực lượng
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tham gia là những điều tra viên, trinh viên và
cảnh sát khu vực có nhiều kinh nghiệm để
thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ trong kế
hoạch đấu tranh chuyên án.

-18-

Sau khi bắt giữ đối tượng, Ban chuyên án
đã thu giữ hai sợi dây chuyền vàng mà
Chanh đã đem cầm thế với số tiền 15 triệu
đồng và một chiếc nhẫn Chanh đã cho
người tình.
Quá trình điều tra, Ban chuyên án cũng
đã xác định Lê Thị Chanh là đối tượng ham
mê cờ bạc, không có tiền, thấy trên người
nạn nhân có đeo nhiều đồ trang sức nên nảy
ý định giết người cướp tài sản. Ngoài ra, trên
người Chanh còn thủ sẵn một con dao, qua
đấu tranh khai thác Chanh khai nhận có ý
định giết lễ tân khách sạn tại nơi Chanh thuê
nghỉ ở TP Hồ Chí Minh để lấy tiền.

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình
Thuận khen thưởng nóng cho Ban chuyên án về
thành tích nhanh chóng điều tra phá án

Qua rà soát, Ban chuyên án đã lên danh
sách đưa trên 100 đối tượng vào diện nghi
vấn để tập trung xác minh làm rõ. Qua sàng
lọc, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban
chuyên án xác định, Lê Thị Chanh, sinh năm
1972, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc,
(Thừa Thiên-Huế) có mối quan hệ quen biết
với nạn nhân thông qua cậu ruột là ông Mai
Văn Chín là đối tượng có nhiều khả năng
gây án.
Trên cơ sở các căn cứ và bằng các biện
pháp nghiệp vụ, sau hơn 12 ngày điều tra,
Ban chuyên án đã bắt giữ khẩn cấp Lê Thị
Chanh khi đang thuê nhà trọ tại xã Bình
Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.
Qua đấu tranh khai thác ban đầu, đối tượng
Lê Thị Chanh đã khai nhận toàn bộ hành vi
phạm tội của mình.
Vào đêm ngày 30-11, Lê Thị Chanh tới
ngủ nhà bà Lan, vào khoảng 11 giờ, sau khi
bà Lan ngủ say, Chanh đã sử dụng cây chày
đánh liên tục vào đầu, dùng tay bóp cổ, rồi
dùng gối đè lên mặt. Sau đó, Chanh đã lấy
đồ trang sức trên người nạn nhân gồm hai
chiếc nhẫn, bộ còng xi men 7 chiếc, một sợi
dây chuyền, một đôi bông tai; tẩy xóa dấu
vết hiện trường rồi ra ngoài bắt xe bỏ trốn
vào TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp báo, đại tá Phạm Thật, Phó
Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chuyên
án cho biết, đối tượng Chanh rất có kinh
nghiệm trong việc đối phó cơ quan cảnh sát
điều tra và biết tạo dựng những chứng cứ
ngoại phạm. Với những tài liệu, chứng cứ có
được, cơ quan điều tra có đủ căn cứ để
chứng minh Lê Thị Chanh là đối tượng gây
ra vụ giết người, cướp tài sản của bà
Nguyễn Thị Thanh Lan. Hiện, nhiệm vụ đấu
tranh chuyên án đã hoàn thành và chuyển
sang giai đoạn điều tra theo tố tụng.
Cũng tại buổi họp báo, Đại tá Trần Văn
Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã
hoan nghênh tinh thần kiên quyết đấu tranh
phòng chống tội phạm của các lực lượng
tham gia phá án, đảm bảo cuộc sống bình
yên của người dân ở địa phương. Đồng thời
Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng nóng Ban
chuyên án về thành tích nhanh chóng điều
tra phá án, bắt giữ hung thủ gây án đưa ra
xử lý nghiêm trước pháp luật.
Đình Châu //
https://nhandan.com.vn.- 2020
(ngày 15 tháng 12)
https://nhandan.com.vn/thoi-su-phapluat/khen-thuong-nong-ban-chuyen-an-phavu-an-giet-nguoi-cuop-tai-san-tai-thi-tranphan-ri-cua-628269/
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LÃNH ĐẠO BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO BÌNH THUẬN
áng 21/12, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương
Nguyễn Hồng Lĩnh cùng Đoàn công
tác đã tới thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh
năm 2020 tại Tòa Giám mục Phan Thiết,
thành phố Phan thiết, tỉnh Bình Thuận.

S

Ban Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng Lễ Giáng
sinh Tòa Giáo mục Phan Thiết.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban
Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Hồng
Lĩnh đã chúc Giám mục Giuse Đỗ Mạnh
Hùng và các linh mục, nam nữ tu sĩ, đồng
bào Công giáo trong Giáo phận luôn mạnh
khỏe, đón một mùa Giáng sinh an lành, nhận
được nhiều hồng ân của Thiên Chúa.
Thông tin về những thành tựu trong phát
triển kinh tế, xã hội của đất nước trong năm
qua, nhất là trong công tác phòng, chống
dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả sau
bão lũ, Phó Trưởng ban Dân vận Trung
ương khẳng định, đánh giá cao sự đóng góp
tích cực của các vị chức sắc, tu sĩ, đồng bào

Công giáo trên cả nước nói chung và tỉnh
Bình Thuận nói riêng.
Trong thời gian tới, ông Nguyễn Hồng
Lĩnh mong muốn giám mục cùng các chức
vị chức sắc trong Giáo phận tiếp tục phát
huy đồng hành cùng chính quyền địa
phương và các tầng lớp nhân dân tích cực
hưởng ứng các phong trào thi đua yêu
nước, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, ổn
định chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh,
nhất là xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
Đại diện các linh mục, tu sĩ và người dân
có đạo, Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng
cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, đoàn công tác trước ngày đại lễ
của đồng bào Công giáo - Lễ Giáng sinh.
Giám mục bày tỏ sự vui mừng trước những
kết quả trong phòng, chống và kiểm soát
dịch COVID-19 ở nước ta. "Mặc dù tình hình
dịch bệnh đang được kiểm soát nhưng
chúng tôi vẫn không chủ quan và triển khai
các biện pháp chống dịch theo đúng hướng
dẫn của chính quyền địa phương để bảo
đảm an toàn sức khỏe của mọi người như:
Hướng dẫn bà con thực hiện sát khuẩn, đeo
khẩu trang...", Giám mục cho biết thêm.
Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn/.- 2020
(ngày 21 tháng 12)
https://baotintuc.vn/thoi-su/lanh-daoban-dan-van-trung-uong-chuc-mung-giangsinh-dong-bao-cong-giao-binh-thuan20201221120934467.htm

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

THƯỢNG TƯỚNG LÊ HUY VỊNH VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ
TỈNH BÌNH THUẬN
gày 11/12, Đoàn công tác của Bộ
Quốc phòng do Thượng tướng Lê
Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng
đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa
trang Liệt sĩ tỉnh Bình Thuận và thăm, tặng
quà các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh

N

hùng LLVT Nhân dân, gia đình chính sách
tại tỉnh Bình Thuận.
Tham gia đoàn có Thiếu tướng Du
Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7,
đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng
Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Hòa,
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo
515 tỉnh, Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa, Chỉ huy
trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận.
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các gia chính sách luôn giữ vững, phát huy
truyền thống cách mạng, khắc phục khó
khăn trong cuộc sống, phấn đấu vươn lên,
xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tiếp
tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học
tập. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
đề nghị cấp ủy, chính quyền, LLVT tỉnh Bình
Thuận luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất
để chăm lo, giải quyết tốt các chế độ chính
sách đối với người có công và gia đình
người có công trên địa bàn; tiếp tục đẩy
mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt
sĩ

Các thành viên trong đoàn viếng mộ liệt sĩ.

Sau lễ viếng nghĩa trang, Thượng tướng
Lê Huy Vịnh và đoàn công tác đã đến thăm,
tặng 20 suất quà tri ân các Bà Mẹ Việt Nam
Anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân và
thương binh đang sinh sống trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận.

Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân
khu 7 thăm hỏi, tri ân người có công với cách mạng

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ
CHQS tỉnh Bình Thuận trao 40 suất quà tặng
gia đình chính sách tỉnh Bình Thuận.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh tặng quà người có công
với cách mạng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định,
Đảng, Nhà nước, Quân đội luôn ghi nhớ,
biết ơn và thực hiện tốt chế độ chính sách
đối với người có công với cách mạng; mong
----------------------------------------------------------

Duy Thỉnh //
https://baoquankhu7.vn.- 2020
(ngày 12 tháng 12)
https://baoquankhu7.vn/thuong-tuong-lehuy-vinh-vieng-nghia-trang-liet-si-tinh-binhthuan-79362712-0020634s34410gs

CAO TỐC VĨNH HẢO – PHAN THIẾT PHÁT SINH KHÓ KHĂN GÌ KHI THI CÔNG?
hứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa có
buổi đi kiểm tra công trường cao tốc
Vĩnh Hảo - Phan Thiết và đôn đốc tiến
độ giải phóng mặt bằng.

T

Sáng 17/12, đoàn công tác của Bộ GTVT
do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông dẫn đầu
đã kiểm tra công trường các gói thầu cao tốc

Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua địa bàn tỉnh Bình
Thuận.
Tại buổi làm việc với Ban QLDA 7 và các
nhà thầu, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông
ghi nhận những nỗ lực của Ban QLDA 7, các
nhà thầu đã tập trung nhân lực, thiết bị máy
móc sau ngày khởi công.
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điểm những vấn đề trên. Trong quá trình thi
công cũng đã phát sinh vướng mắc nhà thầu
kiến nghị đang thiếu về nguồn nguyên liệu
đất đắp.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các nhà thầu
bám sát kế hoạch thi công để đảm bảo tiến độ dự án

Trong ngày khởi công 3 tuyến cao tốc
trọng điểm, Thủ tướng Chính phủ đã yêu
cầu phải triển khai dự án là công trình kiểu
mẫu đảm bảo tiến độ chất lượng. Các nhà
thầu phải sớm hoàn thiện đường gom, công
vụ, bản vẽ thi công chi tiết chủ động về
nguồn nguyên liệu vì đây là dự án đấu thầu.

Ông Hoàng Tuấn Khoát - PGĐ Ban QLDA phát biểu
tại cuộc họp.

Mặt bằng trên tuyến đến nay đã bàn giao
được 99,5/100,8Km, hiện còn 22/1.956 hộ
dân chưa chấp thuận nhận tiền đền bù và
bàn giao mặt bằng. Nhà thầu đang tiếp tục
làm việc với địa phương về công tác giải
phóng mặt bằng, xác định các vị trí đổ thải.
Tuy nhiên, trong quá trình nhà thầu huy
động máy móc thiết bị triển khai thi công vẫn
còn tình trạng người dân cản trở, gây khó
khăn dù đã nhận tiền bồi thường nhưng vẫn
còn khiếu nại về đơn giá... chính sách bồi
thường. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuận
còn chậm, việc chồng lấn với tuyến kênh
Suối Măng - Cây Cà chưa được giải quyết
cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tổ chức thi
công.
Hiện tại, Ban QLDA 7 đang phối hợp với
các Sở, Ngành tỉnh Bình Thuận và huyện có
dự án đi qua sớm tập trung giải quyết dứt

"Theo báo cáo của các nhà thầu thi công,
trữ lượng còn rất ít và báo giá hiện cao hơn
rất nhiều so với giá dự toán duyệt; còn lại 9
mỏ trong quy hoạch đang triển khi thủ tục
đấu giá cấp quyền khai thác. Kính đề nghị
UBND tỉnh Bình Thuận, Bộ GTVT phối hợp
với Bộ TNMT, Bộ, Ngành liên quan hướng
dẫn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin cơ
chế đặc thù, tạo điều kiện để đẩy nhanh thủ
tục cấp quyền khai thác và hoàn thiện pháp
lý của mỏ đất nhằm sớm có đủ nguồn vật
liệu đất đắp phục vụ thi công", ông Khoát cho
hay.

Thi công trên công trường gói thầu XL04 cao tốc Vĩnh
Hảo - Phan Thiết.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài
100,8km với điểm đầu tại Km134+000 thuộc
xã Vĩnh Hảo - huyện Tuy Phong và điểm
cuối tại Km 235+000 - giao với QL1 đi Mỹ
Thạnh tại Km 2+500 thuộc xã Hàm Kiệm
(huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).
Trước đó, các gói thầu XL01 được khởi
công ngày 30/9, các gói thầu XL02, XL04
đồng loạt được khởi công vào ngày 4/11.
Sau ngày khởi công, các nhà thầu đã tập
trung huy động thiết bị máy móc, bắt tay
ngay vào công việc triển khai công tác thi
công.
Vĩnh Phú //
https://www.baogiaothong.vn.- 2020
(ngày 17 tháng 12)
https://www.baogiaothong.vn/cao-tocvinh-hao-phan-thiet-phat-sinh-kho-khan-gikhi-thi-cong-d489469.html
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GẦN 80 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ TÀU CÁ KHAI THÁC TRÊN VÙNG BIỂN XA
gày 15/12, UBND tỉnh Bình Thuận đã
ban hành Quyết định về việc hỗ trợ chi
phí nhiên liệu cho tàu cá hoạt động khai
thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng
biển xa.

N

Bình Thuận là một trong những địa phương
có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh
nghề nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải
sản. Sản lượng khai thác hải sản đạt hơn
200.000 tấn/năm.
Nhờ các chính sách hỗ trợ chi phí nhiên liệu
cho tàu cá hoạt động khai thác và dịch vụ khai
thác hải sản trên các vùng biển xa, các đội tàu
cá của tỉnh không ngừng vươn khơi bám biển,
tập trung khai thác có hiệu quả nguồn lợi kinh
tế biển.

Tàu cá khai thác xa bờ của ngư dân neo đậu tại bến
cá . Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Theo đó, UBND Bình Thuận duyệt chi ngân
sách tỉnh năm 2020 số tiền hơn 78 tỷ đồng để
hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân hoạt động khai
thác và dịch vụ khai thác trên các vùng biển xa
theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày
13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài
chính theo dõi, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh
báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định.
Theo quyết định này, huyện đảo Phú Quý
là địa phương được hỗ trợ chi phí nhiên liệu
cho tàu cá hoạt động khai thác và dịch vụ khai
thác hải sản trên các vùng biển xa nhiều nhất
với hơn 60 tỷ đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh Bình Thuận, từ tháng 7/2019 đến
nay, tỉnh Bình Thuận đã không xảy ra vụ việc
tàu cá, ngư dân trong tỉnh bị nước ngoài bắt
giữ, xử lý.
Để tập trung khai thác có hiệu quả kinh tế
biển đồng thời với quyết tâm cùng cả nước gỡ
“thẻ vàng” cho thủy sản, thời gian tới, tỉnh Bình
Thuận tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải
pháp thực hiện nhiệm vụ chống khai thác thủy
sản bất hợp pháp, không báo cáo và không
theo quy định (IUU).
Nguyễn Thanh //
https://dantocmiennui.vn/.- 2020
(ngày 15 tháng 12)
https://dantocmiennui.vn/gan-80-ty-dongho-tro-tau-ca-khai-thac-tren-vung-bienxa/298889.html

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

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4: NGUỒN ĐIỆN QUAN TRỌNG
CHO MIỀN NAM

Q

uản lý 3 tổ máy với tổng công suất
1.800 MW thuộc Trung tâm Nhiệt điện
Vĩnh Tân, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân
4 giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm
cung cấp điện cho miền Nam, nhất là vào các
tháng mùa khô hàng năm.
Cung cấp trên 24 tỷ kWh điện thương
phẩm
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là dự án
cấp bách, nằm trong Quy hoạch phát triển
Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét
đến năm 2030 (Tổng sơ đồ quy hoạch Điện 7)
của Chính phủ, thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh

Tân, được xây dựng tại xã Vĩnh Tân, huyện
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là đơn vị
hạch toán phụ thuộc EVN, được thành lập và
chính thức đi vào hoạt động từ ngày
01/01/2019, quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt
điện Vĩnh Tân 4 (tổ máy 1 và 2) và Nhà máy
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng (tổ máy 3) với
tổng công suất 1.800 MW (600 MW x 3).
Nhà máy được Tập đoàn Điện lực Việt
Nam đầu tư trang bị công nghệ, thiết bị hiện
đại từ các nước công nghiệp phát triển như
Nhật Bản, Hàn Quốc, G7... với quy trình xử lý
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nước thải, khí thải bảo vệ môi trường nghiêm
ngặt, đảm bảo thực hiện song song nhiệm vụ
sản xuất điện gắn với bảo vệ môi trường,
hướng tới phát triển bền vững.

Tổng quan Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được đấu
nối với hệ thống điện Quốc gia thông qua lưới
điện đồng bộ 500kV, với sản lượng điện sản
xuất bình quân hằng năm khoảng 10,91 tỷ
kWh, phục vụ cung cấp điện chủ yếu cho phụ
tải khu vực phía Nam. Từ khi đi vào vận hành,
Nhà máy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ phát
điện, đặc biệt trong các tháng mùa khô hàng
năm.
Hiện tại, Tổ máy S1, Tổ máy S2 và Tổ máy
S3 đang khả dụng tốt, công suất khả dụng đạt
600MW. sản lượng điện năm 2020 tính đến
hết ngày 30/11/2020 là 10,6 tỷ kWh đạt 89,2%
so với kế hoạch được Tập đoàn Điện lực Việt
Nam giao, điện thương phẩm của Nhà máy đã
phát lên lưới Quốc gia 24,64 tỷ kWh, góp phần
quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng
lượng quốc gia.
Hiệu quả kinh tế - xã hội
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sử dụng
công nghệ lò hơi với thông số siêu tới hạn,
hiện đại bậc nhất Việt Nam, với nhiên liệu
chính là than bitum và sub-bitum nhập khẩu,
quy trình sản xuất khép kín, hệ thống xử lý
phát thải hiện đại, đồng bộ, thân thiện môi
trường.
Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Nhà máy
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã có nhiều đóng góp
về kinh tế - xã hội. Về kinh tế, ngoài việc cung
cấp sản lượng điện lớn; giảm áp lực truyền tải
trên lưới điện 500 kV Bắc - Nam; giảm tổn thất
điện năng, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
đã đóng góp cho ngân sách Nhà nước là 1.121
tỷ đồng.
Về mặt xã hội, đến nay, Nhà máy Nhiệt điện
Vĩnh Tân 4 và Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
(mở rộng) hiện có 584 lao động, trong đó lao
động tại địa phương là 224 người, chiếm 38%
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số lao động của Nhà máy, góp phần giải quyết
nhiều công ăn việc làm cho con em tại địa
phương.

Ông Phạm Đình Quang - Phó Giám đốc NMNĐ Vĩnh
Tân 4 dẫn bà con nhân dân địa phương tham quan
thực tế tại 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.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh
điện, công tác an sinh xã hội đã được Nhà máy
đặc biệt quan tâm. Hàng năm, Nhà máy đã chi
hàng trăm triệu đồng phối hợp địa phương
thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết
thực như: Ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội, Quỹ
Vì người nghèo, Quỹ tình thương, xây dựng
và mua sắm trang thiết bị trường học, Quỹ Bảo
trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Tuy
Phong, Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em
đến trường”.
Đặc biệt, hệ thống hạ tầng giao thông, điện,
nước, cơ sở cộng đồng... cũng được Nhà máy
hỗ trợ đầu tư, góp phần làm thay đổi bộ mặt
nông thôn, tạo cơ hội phát triển kinh tế cho
người dân xung quanh khu vực Nhà máy.
Song song với vận hành an toàn, liên tục,
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã cải tiến,
nâng cấp thiết bị để bảo đảm môi trường, triển
khai giải pháp đảm bảo môi trường lâu dài cho
nhà máy nhiệt điện than; nỗ lực tìm giải pháp
tiêu thụ tro, xỉ,... đồng thời phối hợp với các
ban ngành đoàn thể của địa phương và các
đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức cho người
dân tham quan, giám sát công tác quản lý vận
hành sản xuất điện, quản lý môi trường của
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 để hiểu rõ hơn
vai trò to lớn của nhiệt điện than đối với nhiệm
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vụ cấp bách cấp điện cho khu vực các tỉnh
phía Nam.

2020 cho khu vực miền Nam nói riêng và cả
nước nói chung.

Với sự chỉ đạo của EVN, cùng sự nỗ lực
của tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, đến nay, hoạt động sản
xuất ổn định, sản xuất điện an toàn, liên tục,
kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
và cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong giai đoạn mùa khô năm
----------------------------------------------------------

Mạnh Hùng //
http://tapchicongthuong.vn/.- 2020
(ngày 19 tháng 12)
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhamay-nhiet-dien-vinh-tan-4-nguon-dien-quantrong-cho-mien-nam-77470.htm

PTC3 ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG DỰ ÁN MỞ RỘNG NGĂN LỘ 110KV
TẠI TRẠM BIẾN ÁP 220KV HÀM TÂN
ông ty Truyền tải điện 3 (PTC3) vừa
đóng điện thành công đưa vào vận
hành ngăn lộ mới 181 thuộc dự án mở
rộng ngăn lộ 110kV-E15 tại Trạm biến áp
(TBA) 220kV Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

C

Ngăn lộ 110kV-E15 tại Trạm biến áp (TBA) 220kV
Hàm Tân

Dự án được khởi công từ ngày 29/9/2020,
với quy mô là xây dựng 01 ngăn lộ đường dây
110kV hoàn chỉnh tại TBA 220kV Hàm Tân để
đấu nối mạch 2 đường dây 110kV TBA 220kV
Hàm Tân – TBA 110kV Tân Thành.
Trong điều kiện chịu ảnh hưởng của các
đợt mưa bão kéo dài nhiều ngày, nhưng với
sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của lãnh đạo
PTC3, sự phối hợp và theo dõi, bám sát hiện
trường của cán bộ kỹ thuật, nhân viên vận
---------------------------------------------------------

hành TBA 220kV Hàm Tân, Truyền tải điện
Bình Thuận, cùng phối hợp với đơn vị tư vấn
thiết kế, tư vấn giám sát, các nhà thầu tham
gia thi công, đã kịp thời khắc phục khó khăn,
vướng mắc, giúp hoàn thành dự án đảm bảo
về mặt kỹ thuật và chất lượng, đáp ứng tiến độ
đã đề ra trước đó.
Dự án được đưa vào vận hành kịp thời, có
ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng
lực truyền tải, đáp ứng nhu cầu phát triển và
sẵn sàng đấu nối các ngăn lộ 110kV tại TBA
220kV Hàm Tân đưa lên lưới truyền tải quốc
gia, góp phần giải tỏa công suất của các
nguồn năng lượng điện tái tạo trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận, đặc biệt là các nhà máy điện mặt
trời và các nhà máy điện gió.
Ngân Hà //
http://tapchicongthuong.vn.- 2020
(ngày 28 tháng 12)
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/ptc3dong-dien-thanh-cong-du-an-mo-rong-nganlo-110kv-tai-tram-bien-ap-220kv-ham-tan77691.htm

TRUYỀN TẢI ĐIỆN BÌNH THUẬN NỖ LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ
ruyền tải điện Bình Thuận phải không
ngừng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên
môn, làm chủ thiết bị, góp phần thực
hiện thắng lợi Chủ đề năm 2021 của EVN
chuyển đổi số

T

Mới đây, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn
Hữu Tuấn và Đoàn công tác đã đến thăm và
làm việc tại trạm biến áp 220 kV Hàm Tân,

Truyền tải điện Bình Thuận thuộc Công ty
Truyền tải điện 3 (PTC3).
Trạm 220 kV Hàm Tân được đóng điện vận
hành ngày 17/07/2016 với tổng diện tích
4.6ha, gồm 01 máy biến áp 250 MVA, 04 ngăn
lộ 220 kV, 04 ngăn lộ 110 kV, 02 ngăn lộ 22
kV. Tháng 03/2018, Trạm 220 kV Hàm Tân
được đưa vào vận hành trạm biến áp không
người trực.
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Bên cạnh đó, PTC3 và đơn vị luôn phải đối
mặt với nguy cơ chảy máu chất xám, khi các
công ty năng lượng tái tạo do tư nhân đầu tư
trên địa bàn vẫn đang tìm mọi cách để hấp
dẫn, thu hút những lao động có trình độ và
năng lực.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn và Đoàn công tác đã đến thăm
và làm việc tại trạm biến áp 220 kV Hàm Tân, Truyền tải
điện Bình Thuận thuộc Công ty Truyền tải điện 3
(PTC3). Đức Dũng/BNEWS/TTXVN

Sau các đợt đóng điện nâng công suất của
trạm, hiện tại quy mô của trạm gồm:2 máy biến
áp 250 MVA, 7 ngăn lộ 220 kV, 9 ngăn lộ 110
kV; trong đó có ngăn lộ 110 kV_ngăn E15
(181_Tân Thành), thi công từ tháng 09 –
12/2020 do PTC3 làm chủ đầu tư nhằm tiếp
tục giải phóng năng lượng tái tạo tại tỉnh Ninh
Thuận và tỉnh Bình Thuận, vừa được đóng
điện vận hành ngày 22/12/2020.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn đã ghi nhận và biểu dương
những nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trạm
biến áp 220 kV Hàm Tân, của Truyền tải điện Bình
Thuận và Công ty Truyền tải Điện 3 để hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao. Ảnh: Đức Dũng/BNEWS/TTXVN

Theo lãnh đạo Truyền tải điện Bình Thuận
và Công ty Truyền tải Điện 3 (PTC3), nhằm
đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn,
ổn định, liên tục, các đơn vị luôn chú trọng
thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố; phát
huy tính chủ động sáng tạo, nghiên cứu của
đội ngũ cán bộ kỹ thuật; chủ động ứng dụng
công nghệ 4.0 vào công tác quản lý vận hành;
đồng thời luôn quan tâm, động viên đến tâm
tư, đời sống của người công nhân để cùng
vượt qua điều kiện khó khăn, khắc nghiệt, đặc
biệt là trong điều kiện lưới điện quốc gia chỉ có
thể cắt điện bảo dưỡng vào ban đêm, lại càng
khiến cho nỗ lực đảm bảo giải tỏa và vận hành
an toàn các nguồn công suất điện năng lượng
tái tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Ninh
Thuận gặp nhiều khó khăn hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư
thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn
đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của
tập thể cán bộ công nhân viên trạm biến áp
220 kV Hàm Tân, của Truyền tải điện Bình
Thuận và Công ty Truyền tải Điện 3 để hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện
khắc nghiệt ảnh hưởng đến điều kiện sinh
hoạt và làm việc của người lao động.
Phó Bí thư thường trực EVN yêu cầu PTC3,
đặc biệt là các tổ chức công đoàn và đoàn
thanh niên, phát huy hơn nữa vai trò của mình
trong việc tạo ra các phong trào thi đua lao
động sáng tạo trong đoàn viên công đoàn,
đoàn viên thanh niên, từ đó tăng cường công
tác tuyên truyền, động viên, khích lệ công
nhân viên lao động thấu hiểu được sứ mệnh
và nhiệm vụ trách nhiệm của ngành truyền tải
với đất nước, xã hội, nhằm xây dựng và nuôi
dưỡng tình yêu với công việc, yêu ngành, yêu
nghề, cố gắng nỗ lực từ trong khó khăn tôi
luyện nên bản lĩnh người lính truyền tải, vượt
qua những cám giỗ nhất thời của xã hội và tin
tưởng vào tương lai phát triển bền vững lâu
dài của ngành truyền tải.
Với một đơn vị trẻ như Truyền tải điện Bình
Thuận, tổng số đoàn viên thanh niên là 93/142
người, chiếm tỷ lệ hơn 65% tổng số cán bộ
công nhân viên, vai trò của Đoàn viên thanh
niên cần phải xung kích, đi đầu trong việc hoàn
thành nhiệm vụ, do đó phải luôn vững vàng về
tư tưởng chính trị, không người nỗ lực nghiêm
cứu học tập nâng cao trình độ chuyên môn,
làm chủ thiết bị, góp phần thực hiện thắng lợi
Chủ đề năm 2021 của EVN đề ra là “Chuyển
đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt
Nam” và chủ trương thực hiện chuyển đổi số
giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo làm
cơ sở để EVN chuyển đổi thành doanh nghiệp
số vào năm 2030./.
Đức Dũng // https://bnews.vn.- 2020
(ngày 31 tháng 12)
https://bnews.vn/truyen-tai-dien-binhthuan-no-luc-chuyen-doi-so/182552.html
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC
241 NGƯỜI DÂN ĐƯỢC KHÁM BỆNH, PHÁT THUỐC
hiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm
Ngày truyền thống Quân khu 7
(10/12/1945 – 10/12/2020), Ban Chỉ
đạo Dân vận trên lĩnh vực quốc phòng-an
ninh thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
phối hợp với Bệnh viện đa khoa Tâm Phúc,
Hội Đông y thành phố tổ chức khám bệnh,
cấp thuốc cho 241 người dân phường Mũi
Né, với tổng số tiền gần 90 triệu đồng.

T

Bà con được khám bệnh, phát thuốc.

Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc để lại
nhiều tình cảm tốt đẹp, những người dân
được khám bệnh hết sức phấn khởi trước
sự ân cần, chu đáo khám bệnh, tư vấn của
các y, bác sỹ. Cũng trong chương trình, Ban
Chỉ đạo tặng 20 suất quà cho 20 gia đình
khó khăn và phối hợp với phường Mũi Né
chăm sóc các bia chỉ đỏ trên địa bàn.
Mai Thanh Văn //
https://baoquankhu7.vn.- 2020
(ngày 4 tháng 12)
https://baoquankhu7.vn/241-nguoi-danduoc-kham-benh-phat-thuoc-8934450960020520s34010gs
---------------------------------------------------------

ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI CAMBUR ĐỒNG BÀO CHĂM BÌNH THUẬN
àng năm, khi cái se lạnh đầu đông ùa
về là lúc cộng đồng người Chăm tại
thôn Lâm Thuận, xã Hàm Phú, huyện
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận lại cùng
nhau vui đón mùa hội Cambur. Đây là hội lễ
tưởng nhớ nữ thần Pô Nagar bà mẹ xứ sở
của người Chăm

H

Rước thỉnh sắc phong tại lễ hội
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Theo đó Lễ hội Cambur thường được cử
hành vào ngày 16/9 (Chăm Lịch) tức khoảng
tháng 12 hoặc tháng 1 Dương Lịch. Lễ
Cambur có ý nghĩa bày tỏ sự tôn kính với đất
Mẹ, người đã nuôi nấng làm cho vạn vật sinh
tồn và phát triển. Ngoài ra, Cambur còn là
mùa vọng, mùa của sự tri ân tưởng niệm tổ
tiên, ân đức sinh thành dưỡng dục, tưởng
niệm các vị hữu công khai canh khai cơ làng
mạc, thôn xóm và cầu cúng những oan hồn
chưa được siêu sanh (sinh) .
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Phước, tỉnh Ninh Thuận). Cei Khar Mâh
Bingu được người Chăm thỉnh về làng
Craoh Tang (Thôn Lâm Thuận, Xã Hàm
Phú, Hàm Thuận Bắc) xây dựng một cái lăng
khang trang, để bà con trong làng được thờ
phượng ngài.

Các điệu múa tại Lễ hội Cambur

Rước thỉnh sắc phong tại Lễ hội

Hoà cùng ý nghĩa đó, năm nay, Lễ
Cambur được tổ chức vào hai ngày 26 - 27
tháng 12 năm 2020, tại Lăng Cei Khar Mâh
Bingu (tục gọi Pô Cei- Cậu Hoa) tọa lạc tại
thôn Lâm Thuận, xã Hàm Phú, huyện Hàm
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Chương trình năm nay ngoài phần lễ với
các nghi thức truyền thống mang đậm văn
hóa tín ngưỡng của đồng bào Chăm như: Lễ
nghinh thỉnh sắc phong Cei khar Mâh Bingu,
Lễ cúng cầu an, Lễ cúng Cambur … còn có
nhiều hoạt động của phần hội như giao lưu
bóng đá, chơi các trò chơi dân gian dân tộc
Chăm. Đặc biệt là đêm giao lưu văn hóa
nghệ thuật đầy màu sắc với chủ đề “Mùa yêu
thương”.

Các chàng trai biểu diễn trống Ghi-năng tại lễ hội.
Nghi lễ cúng cầu an bên trong lăng Cei khar Mâh
Bingu

Theo truyền thuyết, Cei khar Mâh Bingu
là một vị tướng tài thời Po Romé (một vị vua
được người Chăm thần thánh hóa và được
thờ tại tháp Po Rome, hiện tọa lạc tại làng
Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh

Lê Vũ // https://thoidai.com.vn.- 2020
(ngày 31 tháng 12)
https://thoidai.com.vn/doc-dao-le-hoicambur-dong-bao-cham-binh-thuan127550.html
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EVNSPC TẶNG 20 XE ĐẠP, 4.000 TẬP VỞ CHO HỌC SINH BÌNH THUẬN
goài 20 xe đạp tặng học sinh nghèo
vượt khó học giỏi thuộc chương trình
“Tiếp sức ước mơ”, Tổng công ty
Điện lực Miền Nam (EVNSPC) và Công ty
Điện lực Bình Thuận còn trao 4.000 tập vở
cho các em học sinh và nhiều món quà của
ngành điện cho nhà trường.

N

Tổng công ty Điện lực Miền Nam
(EVNSPC) vừa phối hợp Công ty Điện lực
Bình Thuận tổ chức chương trình “Tiếp sức
ước mơ” và trao nhiều phần quà có giá trị
cho các em học sinh trên địa bàn xã Tân Hải,
thị xã La Gi.

sinh nghèo vượt khó học giỏi của Trường
THCS Tân Hải.
Ngoài ra, chương trình còn tặng 4.000 tập
vở cho các em học sinh Trường THCS Tân
Hải, Trường tiểu học Tân Hải 1 và Trường
tiểu học Tân Hải 2.
Dịp này, đại diện EVNSPC và Công ty
Điện lực Bình Thuận cũng đã tặng nhiều
món quà của ngành điện đến các trường.
Được biết, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo
cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã
hội, sinh hoạt của nhân dân thì nhiều hoạt
động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách
nhiệm với cộng đồng được Tổng công ty
Điện lực Miền Nam và các đơn vị thành viên
thường xuyên tổ chức.
Với chương trình “Tiếp sức ước mơ”,
ngành điện mong muốn cùng địa phương,
nhà trường, gia đình tiếp tục tạo điều kiện
cho các em học sinh nghèo nỗ lực vượt khó,
hướng đến tương lai tươi sáng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam phối hợp cùng Công
ty Điện lực Bình Thuận trao tặng 20 xe đạp cho các
em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Trường
THCS Tân Hải, thị xã La Gi.

Theo đó, chương trình “Tiếp sức ước mơ”
của EVNSPC đã trao 20 xe đạp cho các học

Tâm An //
https://doanhnghiepvn.vn/.- 2020
(ngày 24 tháng 12)
https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/xahoi/evnspc-tang-20-xe-dap-4-000-tap-vocho-hoc-sinh-binhthuan/20201224040941441

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

ÔNG GIÀ 75 TUỔI HÀNG NGÀY NHẶT RÁC LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG BIỂN
ng Hồ Cửu, 75 tuổi ở xã Phước Thể,
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận là
người đã âm thầm 10 năm nhặt rác
làm sạch bãi biển.

Ô

Ông Hồ Cửu là tấm gương sáng để mọi
người noi theo, bởi ông không chỉ làm
sạch biển mà còn góp phần nâng cao ý
thức cho những người xung quanh.
Trước đây, cũng như tại một số địa
phương khác trong huyện, người dân xã
Phước Thể luôn xả rác bừa bãi ra biển,
nhiều nhát là tại khu vực bãi biển thôn 2 và

3. Việc người dân vứt rác, đổ nước thải
trực tiếp ra biển đã gây mất mỹ quan, ảnh
hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển.
Trước tình hình đó, hưởng ứng phong
trào “Chung sức, chung lòng xây dựng
nông thôn mới” do địa phương phát động
từ năm 2012, ông Hồ Cửu đã tự nguyện đi
gom rác trên bãi biển ở khu vực xã, đem
tập kết tại vị trí thu gom, góp phần gìn giữ
môi trường biển, môi trường sống.
Từ năm 2012 đến nay, được sự động
viên, hỗ trợ của địa phương và gia đình
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cũng như sự đồng tình, giúp đỡ của nhân
dân, ông Hồ Cửu đã mua xe thô sơ dùng
để chở rác. Hàng ngày, vào buổi sáng và
chiều, ông Hồ Cửu đẩy xe ba bánh đi nhặt
và thu gom, chở rác đến nơi tập kết. Ông
xem đây là công việc thường xuyên của
bản thân.

Hàng ngày ông Hồ Cửu chở xe đi thu gom rác. (Ảnh
do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cung cấp).

Nhận thấy sau cơn mưa, nước thường
ứ đọng trên mặt đường, gây mất mỹ quan,
ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân,
ông Hồ Cửu đã tự mua dụng cụ để thông
thoát nước ứ đọng, làm sạch các tuyến
đường.
Nhằm đảm bảo việc đi lại của nhân dân
thuận lợi vào đêm tối, UBND xã Phước
Thể phát động quyên góp làm “Ánh sáng
an ninh” - lắp bóng điện trên các trục
đường chính của thôn trong xã. Tuy nhiên,
đối với các tuyến đường trong hẻm thì
không được lắp đèn nên ông Hồ Cửu đã
ủng hộ kinh phí mua bóng điện, dây điện
và trực tiếp thi công lắp đặt miễn phí cho
nhân dân trong các con hẻm chưa được
chiếu sáng với kinh phí thực hiện từ 2015
đến nay khoảng 7 triệu đồng.
Từ việc làm của ông Hồ Cửu với tinh
thần tự nguyện, nhiều người đã nhận thấy
rõ lợi ích to lớn của việc thu gom rác nên
cũng tự nguyện tổ chức thu gom rác khu
vực biển xóm 2, các khu vực người dân
thường tổ chức tập trung vui chơi, nghỉ
mát vào buổi chiều… Từ đó, đã tạo sự lan
tỏa ra cộng đồng, ý thức nhân dân được
nâng lên, nhân dân đã tự tổ chức thu dọn
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vệ sinh sau khi kết thúc mỗi cuộc vui tại bãi
biển, các khu vực công cộng. Những việc
làm trên tinh thần tự nguyện của ông Hồ
Cửu đã đóng góp phần lan tỏa phong trào
xây dựng nông thôn mới của xã Phước
Thể thời gian qua.
Năm 2020, tuy đã bước sang tuổi 75,
nhưng ông Hồ Cửu vẫn rất trăn trở: “Tôi đã
tuổi cao, sức yếu. Nhưng lượng rác, nước
thải thu gom được không nhiều so với
lượng rác thải còn trên biển. Tôi chỉ mong
góp một phần công sức để gìn giữ vệ sinh
chung, gìn giữ môi trường biển. Tôi tình
nguyện làm việc này chỉ mong cho thế hệ
trẻ ý thức hơn trong việc gìn giữ môi
trường sống của cộng đồng”.
“Trong thời gian tới, nếu tôi còn khỏe, tôi
sẽ vẫn cố gắng tiếp tục thực hiện việc thu
gom rác. Đồng thời thường xuyên tuyên
truyền, vận động nhân dân cùng nhau thực
hiện việc gìn giữ môi trường sống trong
sạch”, ông Hồ Cửu cho hay.
Ghi nhận về tấm gương giản dị và việc
làm rất ý nghĩa của ông Hồ Cửu, năm 2017
UBND tỉnh Bình Thuận đã tặng Bằng khen
cho ông Hồ Cửu vì có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua “Chung sức xây
dựng nông thôn mới”. Ban điều hành Dự
án Khu bảo tồn biển Hòn Cau tặng ông
Bảng ghi nhận vì “Đã có những đóng góp
trong công tác vệ sinh môi trường tại xã
Phước Thể và Dự án Bảo vệ rùa biển phục
vụ phát triển du lịch sinh thái có sự tham
gia của cộng đồng tại Khu bảo tồn biển
Hòn Cau, tỉnh Bình Thuận”. UBND huyện
Tuy Phong tặng Giấy khen cho ông trong
việc thực hiện nêu gương “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2018…
V.Tôn // https://baotintuc.vn.- 2020
(ngày 13 tháng 12)
https://baotintuc.vn/xa-hoi/ong-gia-75tuoi-hang-ngay-nhat-rac-lam-sach-moitruong-bien-20201212171405910.htm
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SÔI NỔI HỘI TRẠI THANH NIÊN XUNG KÍCH TỈNH BÌNH THUẬN
LẦN THỨ V, NĂM 2020
ừ ngày 10-12/12, “Hội trại Thanh niên
xung kích tỉnh Bình Thuận” năm 2020
được tổ chức với hơn 180 trại sinh là
cán bộ Đoàn, ĐVTN tiêu biểu của 18 huyện,
thị,thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, ĐVTN
Đoàn cơ sở Trại giam Huy Khiêm và Tiểu
đoàn cảnh sát cơ động E-25.

T

cổng trại được đầu tư công phu, chu đáo,
những màn trình diễn của cuộc thi tài năng
đầy kịch tính, những món ăn đặc sắc, độc
đáo của địa phương và Lễ tuyên dương
trang trọng góp phần làm hội trại thêm ý
nghĩa, khó quên.
Bế mạc Hội trại, Ban Tổ chức đã trao giải
Nhất toàn đoàn cho Liên trại Đoàn Thanh
niên Công an tỉnh và Biên phòng tỉnh; giải
Nhì cho đơn vị Huyện đoàn Hàm Thuận
Nam và Tiểu đoàn cảnh sát cơ động E-25;
giải Ba cho đơn vị Thành đoàn Phan Thiết
và giải Khuyến khích cho 02 liên trại Huyện
đoàn Phú Quý - Đoàn khối Cơ quan và
Doanh nghiệp tỉnh, Huyện đoàn Tánh Linh
và Đoàn cơ sở Trại giam Huy Khiêm.

Hội thi ẩm thực

Hội trại diễn ra sôi nổi với các hoạt động
phong phú như: thi trại đẹp, Hội thi báo cáo
viên - tuyên truyền viên cấp tỉnh, các trò chơi
team building, sinh hoạt lửa trại với lễ hội
hóa trang, trò chơi lớn, hội thi ẩm thực, tuyên
dương các thanh niên tiêu biểu xung kích
thực hiện các phong trào hành động cách
mạng của Đoàn giai đoạn 2018-2020...
Tại chương trình hhai mạc Hội trại, Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn đã tuyên dương 20 cá
nhân là thanh niên tiêu biểu xung kích thực
hiện các phong trào hành động cách mạng
của Đoàn, giai đoạn 2018-2020.

Trò chơi lớn

Hội trại là hoạt động thiết thực nhằm
tuyên truyền giáo dục và khơi dậy lòng tự
hào của tuổi trẻ của mỗi cán bộ, đoàn viên
thanh niên, sinh viên về truyền thống vẻ
vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát huy
tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ
mới. Đồng thời, tạo môi trường bổ ích để cán
bộ, đoàn viên thanh niên rèn luyện kỹ năng,
giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong
công tác và đời sống./.
Quỳnh Trân //
http://doanthanhnien.vn/.- 2020
(ngày 15 tháng 12)

Sau 03 ngày, Hội trại đã kết thúc tốt đẹp,
mang lại không khí thi đua sôi nổi giữa các
đơn vị, có sức lan tỏa cao. Những gian lều,

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtnviet-nam/soi-noi-hoi-trai-thanh-nien-xungkich-tinh-binh-thuan-lan-thu-v-nam-2020
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TRAO GIẢI KIẾN TRÚC CỔNG CHÀO KHU DU LỊCH QUỐC GIA MŨI NÉ

C

ả hai vị trí cổng chào đều lấy cảm
hứng và cách điệu từ đồi cát Mũi Né.

Ngày 24-12, tin từ Sở VHTT&DL Bình
Thuận cho biết, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức
Cuộc thi sáng tác phương án kiến trúc
Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né,
đã ký ban hành Quyết định công nhận kết
quả và trao giải cuộc thi.

Cuộc thi đã nhận được 58 phương án
dự thi của 27 tác giả trên 10 tỉnh, thành của
cả nước với 32 phương án dự thi ở vị trí 1
(đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài,
thành phố Phan Thiết); 26 phương án dự
thi ở vị trí 2 (đường ven biển ĐT 716, thị
trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong).
Kết quả Vị trí 1 - Cổng chào đường
Nguyễn Thông, phường Phú Hài, TP Phan
Thiết, Giải Nhất được trao cho tác giả Trần
Cường Việt (TPHCM); 3 Giải Khuyến
khích trao cho các tác giả Nguyễn Minh
Tâm (Vĩnh Long); Vũ Tiến An (TPHCM) và
Nguyễn Hữu Công Khanh (TPHCM).
Nhóm thiết kế đoại giải Nhất cho biết
định hướng thiết kế theo phong cách tối
giản, cách điệu hóa từ 2 hình ảnh đặc
trưng của thiên nhiên Mũi Né là “Cát và
biển” nhằm hướng đến các yếu tố của hình
ảnh “Đồi cát bay” thay đổi hình dáng liên

tục như sự thay đổi chuyển mình của Mũi
Né, ngày càng đổi thay phát triển với
những khu đô thị, khu du lịch mở rộng tầm
cỡ quốc gia và khu vực. Được biết, thông
số cổng chào Cát tại đường Nguyễn
Thông cao 23,4m; dài 60m; rộng 33,5m.
Vật liệu sử dụng kết cấu giàn không gian
và khung thép tiền chế nhằm đảm bảo yêu
cầu vượt nhịp lớn cho công trình; sử dụng
tấm ốp panel thép sử lý sơn hiệu ứng rỉ
sét, nhằm mang lại màu sắc và chất cảm
tự nhiên như đồi cát đỏ, đồng thời đảm bảo
tính chống chịu với thời tiết.

Ở Vị trí 2 - Cổng chào đường ĐT 716 trên
địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy
Phong, Giải Nhất được trao cho tác giả Vũ
Tiến An (TPHCM); 3 Giải Khuyến khích
được trao cho các tác giả Nguyễn Việt
Tiến (Đà Nẵng); Trần Hải Đăng (TPHCM);
Lê Tuấn (Đà Nẵng).
Nhóm thiết kế đạt Giải Nhất vị trí 2 cho
biết lấy cảm hứng từ đồi cát bay đặc trưng
ở Khu du lịch quốc gia Mũi Né để tạo hình
cho cổng chào, sử dụng hệ module từ các
khung xương inox vuông kết hợp với các
tấm alu gương xước nhằm tạo hiệu ứng
thay đổi liên tục của cổng chào theo từng
thời điểm khác nhau trong ngày. Hệ kết
cấu nhẹ nhàng, thanh thoát phần nào gợi
nhớ về các đồi cát bay liên tục thay hình
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đổi dạng, luôn chuyển dịch tạo cho du
khách sự thích thú khi đến trải nghiệm tại
vùng đất này.

chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh
Bình Thuận trong năm 2021 theo đúng quy
định.

UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu , Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách
nhiệm triển khai các thủ tục theo quy định
để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê
duyệt và triển khai đầu tư xây dựng Cổng

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2020
(ngày 24 tháng 12)
https://plo.vn/van-hoa/trao-giai-kientruc-cong-chao-khu-du-lich-quoc-gia-muine-957667.html

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

KHI GIÁO VIÊN BẤT LỰC BUÔNG XUÔI, DẠY CHO HẾT TIẾT...

K

hi giáo viên còn nhắc nhở, còn phạt là
thầy cô còn yêu thương và mong
muốn học sinh ngoan hơn, học tốt

thái quá của phụ huynh, cách giải quyết một
chiều xóa dịu dư luận của nhà trường (phần
thiệt đương nhiên giáo viên gánh chịu) làm
chúng tôi thấy sợ nên hay dặn dò lẫn nhau.

Bạn nghĩ gì khi nghe một số giáo viên
truyền tai nhau về cách bảo vệ mình trước
áp lực dư luận xã hội cũng như chính các
cán bộ quản lý giáo dục, rằng hãy cố gắng
tự bảo vệ chính mình, vào tiết thì dạy, hết
tiết bước ra và hãy nhanh chân về nhà?

Cô giáo T. hiện đang giảng dạy tại một
trường tiểu học ở Bình Thuận (xin được viết
tắt tên và địa chỉ công tác) cũng từng là nạn
nhân bị phụ huynh khủng bố suốt thời gian
khá dài rồi cuối cùng vẫn phải đến nhà phụ
huynh xin lỗi để mong họ đừng viết đơn kiện
nhà trường.

hơn.

Một lần, cậu học trò tên Vũ của lớp cô chủ
nhiệm rủ theo 4 bạn cùng lớp trèo lên cây và
đu xuống bức tường rào để trốn xếp hàng.
Khi phát hiện, cô T. cho cả 5 em nằm dài trên
bàn và phạt mỗi đứa một roi vào mông.
Trước khi phạt nói rất rõ: “Thà để cô phạt
một roi cho nhớ không thì cha mẹ đẻ con
lành mà nuôi con què”.
Giáo viên không được phê bình học sinh trước lớp
(Ảnh minh họa: Tuổi trẻ & Xã hội)

“Bí kíp” ấy làm đau lòng tất thảy những ai
quan tâm tới xã hội. Bởi, hậu quả đem lại
cho gia đình, xã hội là không hề nhỏ.
Nhưng tại sao một số thầy cô lại vận
dụng? Chẳng lẽ giáo viên không nghĩ đến
hậu quả khi mình buông tay?
Khi giáo viên cũng bị bạo hành
Giáo viên sẽ là người hiểu hơn ai hết hậu
quả khi mình buông tay, học sinh đã hư sẽ
còn hư hơn. Thế nhưng, chỉ vì cách hành xử

Thế là, vài ngày sau bố Vũ tìm đến trường
vào tận lớp khi cô T. đang dạy chỉ mặt quát
lơn: “Tại sao cô đánh con tôi? Cô có quyền
gì mà đánh nó? Tôi sẽ đưa đi viện, có
chuyện gì thì cô chết với tôi”.
Ngày hôm sau, ông ta lại đi vào lớp chỉ
tay vào mặt cô giáo và nói lớn: “Tôi có đi
khám, có chụp phim cho nó, tim gan phèo
phổi nó sau này có chuyện gì thì tôi không
tha cho cô đâu”.
Cô T. nói chỉ biết im lặng chẳng lẽ lại nói:
“Quất một roi vào mông sao tim gan phèo
phổ lại ảnh hưởng được? Nhưng lại thôi”.
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Và cứ thế, mỗi ngày ông ta đến lớp cô T.
một lần, cũng lại đi vào lớp và chỉ mặt chửi.
Khi thì “trông cô cũng dễ thương, sao mà cô
ác quá vậy?”; Khi thì “tôi về hỏi nó, cô có
chấm bài cho con không? Nó bảo có.
Cô có gọi con trả lời không? Nó bảo là có,
chứ không thì cô chết với tôi”. Cùng với câu
cô chết với tôi là cái tay dứ dứ vào mặt cô
giáo trước con mắt lấm lét của biết bao học
sinh dưới lớp.
Cứ nghĩ, dù gì mình cũng sai trước khi
đánh đòn em học sinh vì theo quy định giáo
viên không được phép làm thế nên phải cố
nhẫn nhịn cho xong chuyện. Ai ngờ, một
ngày khác ông phụ huynh ấy không vào lớp
nữa mà đến thẳng phòng hiệu trưởng lên án
cô giáo bạo hành học sinh và nói sẽ làm đơn
kiện lên cấp trên.
Thầy hiệu trưởng cũng hiểu và thông cảm
vì biết rằng cô T. luôn là giáo viên tốt, luôn lo
lắng và chăm sóc, dạy dỗ học sinh chu đáo.
Sự việc xảy ra cũng xuất phát từ tình thương
các em nên thầy chỉ nói nhẹ nhàng: “Ngày
mai tỉnh về công nhận trường mình đạt
chuẩn quốc gia. Em giải quyết vụ này cho
êm, đừng để đơn kiện rùm beng thì công của
cả trường trở thành công cốc”.
Cô T. đã phải nuốt cơn uất nghẹn vì liên
tục bị phụ huynh khủng bố để đến nhà xin
lỗi. Thấy giáo viên đến, ông ta càng chửi rủa
không tiếc lời. Trước mặt cậu con trai đang
nhìn cô giáo với ánh mắt đầy ái ngại, ông ta
vẫn xối xả:
“Cô có quyền gì mà đánh nó? Nó có chửi
vào mặt cô, cô cũng không được phép đánh
nó. Nó có đánh vào mặt cô, cô cũng không
được đánh nó. Đằng này, chỉ là nó leo cây,
trèo tường thôi”.
Đã bao phen toan đứng lên nhưng nghĩ
đến vì mình mà cả trường ảnh hưởng nên
cô giáo T. nói mình đành nhẫn nhịn để cầu
xin.
Có lẽ thấy hình ảnh cô giáo và những lời
xin lỗi khẩn khoản đáng thương nên mẹ của
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vị phụ huynh đã nói cô giáo về đi, sẽ không
có lá đơn nào cả.
Hay, câu chuyện của một đồng nghiệp tên
H. kể rằng vị phụ huynh bất ngờ lên tố với
nhà trường con họ bị cô giáo đánh. Nhà
trường mời cô H. (một giáo viên mẫu giáo
xin được viết tắt tên và đơn vị công tác) lên
giải trình. Mặc cho cô giáo khẳng định mình
không đánh nhưng phụ huynh cứ khăng
khăng nếu cô không đánh sao chân học sinh
bị bầm?
Hỏi cậu bé thì cứ ú a ú ớ vì bé còn nhỏ
cũng chẳng hiểu gì để trả lời. Trước sự hung
hăng của phụ huynh, nhà trường khuyên cô
đến nhà xin lỗi cho êm chuyện. Cô giáo H.
nức nở với chúng tôi rằng mình bị oan
nhưng không có ai bảo vệ nên đành phải
nhận cái lỗi mình không hề làm.
Một thời gian sau, chính vị phụ huynh đã
lên tiếng hiểu lầm cô vì phát hiện ra chân cậu
bé thi thoảng cũng bị bầm như thế.
Khi giáo viên buông tay
Dù chua xót nhưng cũng phải thừa nhận
rằng, giáo viên chúng tôi rất sợ những học
sinh có cha mẹ luôn bắt bẻ thầy cô. Thế nên,
giáo viên lớp dưới thường dặn dò lớp trên
cẩn thận với em A; em B…
Thế là, học sinh sai cũng ít bị nhắc nhở,
học sinh vi phạm luôn được thầy cô làm lơ.
Buồn nhất là có em thấy thầy cô giáo tỏ ra
dễ dãi với mình lại thường xuyên làm tới và
chểnh mảng luôn học tập.
Giáo viên đã bị tước hết quyền?
Nói nặng học sinh không được, nói nhẹ
lại không nghe. Mời phụ huynh thì có gia
đình lại bênh con cho rằng con mình ở nhà
rất ngoan, không bao giờ như thế, có nhà
còn cho là thầy cô thiên vị và đặt điều do
không đi học thêm nên thường bị giáo viên
làm khó.
Có gia đình thẳng thắn thừa nhận và nói
chúng tôi cũng bất lực rồi trăm sự nhờ thầy
cô. Nhưng cũng có những phụ huynh nói
như vỗ vào mặt đến mức nó có hư chúng tôi
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mới nhờ đến nhà trường giáo dục, nếu
ngoan thì chẳng cần gì…
Phụ huynh thì chia làm hai nhóm: một là
giao toàn bộ việc giáo dục con cho nhà
trường, hai là chăm con một cách thái quá,
giáo viên chỉ cần đụng chạm tới con họ một
chút là thưa kiện, đòi đổi giáo viên.
Thầy cô chúng tôi sẽ dạy những em
ngang bướng, nghịch ngợm, hỗn hào này
thế nào khi trong tay chẳng còn chút công cụ
gì cả? Đến cái quyền được nóng giận khi bị
học trò chửi vỗ mặt để la chúng vài câu cũng
còn không được phép thì biết giáo dục
chúng bằng kiểu gì đây?
Nhiều “vòng kim cô” vây hãm
Quyền phạt học sinh không có vì có biết
bao điều cấm như vòng kim cô xiết vào cổ.
Nào là không được nhắc nhở học sinh trước
lớp, không được phạt viết kiểm điểm, không
được đòn roi, không được phạt lao động
công ích…
Nếu nhìn rộng ra, ở Mỹ nơi có nền giáo
dục phát triển mạnh và văn minh thì một số
bang vẫn cho phép phạt học sinh bằng cách
đánh đòn, với tối đa là ba roi vào mông.
Đây là, triết lý dung hòa giữa tư tưởng
giáo dục truyền thống và áp dụng cải cách
thời đại do Trường học Georgia (bang
Georgia, Mỹ) xây dựng.
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Vậy mà chúng ta, phạt roi học sinh là cấm
kị, đến việc nhắc nhở học sinh trước lớp
cũng vi phạm thông tư, vi phạm đạo đức
nghề nghiệp.
Điều này đã dẫn đến, nhiều thầy cô than
rằng, học sinh thì quậy phá, vào lớp ngồi nói
chuyện, mất kiến thức căn bản trầm trọng
nhưng chỉ tiêu lên lớp ít nhất là 98%. Ngoài
ra còn phải đảm bảo tỷ lệ học sinh giỏi, học
sinh tiên tiến, tỷ lệ hạnh kiểm tốt…
Và biết bao phong trào phải đạt như
phong trào mũi nhọn thi học sinh giỏi, sáng
tạo thanh thiếu niên nhi đồng, thi vở sạch
chữ đẹp, hùng biện tiếng Anh…
Áp lực trút lên đầu mỗi thầy cô giáo là
không hề nhỏ. Bởi thế, cần hơn lúc nào hết
là sự cảm thông thấu hiểu từ phía phụ
huynh. Đừng chỉ biết bắt bẻ thầy cô mỗi khi
la rày hoặc nhắc nhở con cái mình.
Khi giáo viên còn nhắc nhở, thậm chí còn
phạt là thầy cô còn yêu thương và mong
muốn học sinh ngoan hơn, học tốt hơn. Một
khi con mình không ai nói đến thì mới thật
sự đáng lo ngại lắm thay. Và, hậu quả đem
lại trước hết chính gia đình phải gánh chịu.
Tài liệu tham khảo:
https://www.phunuonline.com.vn/nhieunoi-tai-my-chon-giao-duc-bang-don-roi-kyluat-thep-lieu-co-con-phu-hop-a4588.html
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện
câu chuyện, góc nhìn của tác giả.

Phan Tuyết //
https://giaoduc.net.vn/.- 2020
(ngày 19 tháng 12)
Ba cây thước/roi dùng để đánh đòn học sinh. Kích
thước cây thước/roi sẽ không dài quá 60cm, bề ngang
không quá 15cm và bề dày không quá 2,5cm. Mỗi lần
bị phạt, học sinh sẽ bị đánh tối đa 3 roi. (Ảnh minh
họa: Báo phụ nữ)

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/motkhi-giao-vien-bat-luc-buong-xuoi-day-chohet-tiet-post214306.gd
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT

30 NĂM NỖ LỰC ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH HIV/AIDS
háng hành động quốc gia phòng, chống
HIV/AIDS năm 2020 là cột mốc quan
trọng, khẳng định những thành quả đạt
được trong 30 năm kể từ khi ca nhiễm HIV đầu
tiên được phát hiện tại Việt Nam. Gần xấp xỉ
chừng ấy năm, cùng với cả nước, Bình Thuận
đã trải qua một chặng đường dài trong công
tác này và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Quyết tâm kéo giảm HIV/AIDS
Tháng 8/1994, Bình Thuận ghi nhận ca
nhiễm HIV đầu tiên, đó là một người bán máu
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Thông
qua giám sát dịch tễ, ngành y tế đã xác định
người này thuộc nhóm sử dụng ma túy và tử
vong vào năm 1996. Đến năm 1999, Bình
Thuận nhận được 01 loại thuốc điều trị HIV
nhưng số lượng rất hạn chế, do đó chỉ có các
trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS mới
được sử dụng loại thuốc này.

T

Trước những khó khăn ban đầu về cơ sở
vật chất, UBND tỉnh đã quan tâm bố trí kinh
phí từ nguồn ngân sách tỉnh và các chương
trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống
HIV/AIDS. Đồng thời, huy động sự đóng góp
của nhân dân và sự đầu tư của các dự án quốc
tế để thực hiện hiệu quả công tác này. Cùng
với phân bổ ngân sách, UBND tỉnh đã chỉ đạo
quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả các
nguồn đầu tư; ưu tiên đầu tư cho việc mở rộng
và nâng cao chất lượng các hoạt động thông
tin, tuyên truyền, giáo dục, chăm sóc và điều
trị người nhiễm HIV/AIDS, quản lý và giám sát
dịch tễ.

Nhờ vào nguồn kinh phí kịp thời, hệ thống
phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh đã được bố trí
sâu rộng khắp các tuyến. Hiện nay, toàn tỉnh
có 1 phòng xét nghiệm khẳng định HIV được
công nhận đạt chuẩn quốc gia về xét nghiệm
HIV (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) và 14
cơ sở xét nghiệm sàng lọc HIV trải đều ở các
địa phương với độ tin cậy cao. Công tác xét
nghiệm HIV được tiến hành khá bài bản và
thường xuyên. Bên cạnh đó, Dự án Life - GAP,
Dự án Quỹ toàn cầu, Dự án AHF đã hỗ trợ sinh
phẩm xét nghiệm và thuốc điều trị các bệnh
nhiễm trùng cơ hội, tăng cường nguồn lực
đáng kể cho công tác phòng, chống HIV/AIDS
của địa phương. Công tác an toàn truyền máu
được triển khai thực hiện khá tốt, từ năm 2005
đến nay, 100% các đơn vị máu và chế phẩm
máu đều được thực hiện sàng lọc.
Về công tác điều trị, tỉnh Bình Thuận hiện
có 06 cơ sở thực hiện việc điều trị cho bệnh
nhân HIV/AIDS, trong đó có 01 phòng khám
ngoại trú cho trẻ em. Tại các cơ sở điều trị, tất
cả các bệnh nhân HIV/AIDS đều được khám
lâm sàng, làm các xét nghiệm cận lâm sàng
nhằm phát hiện sớm các bệnh nhiễm trùng cơ
hội hay gặp trên bệnh nhân HIV/AIDS cũng
như các tác dụng phụ của thuốc ARV. Các
bệnh nhân còn được cung cấp thuốc CoTrimoxazole để điều trị dự phòng nhiễm trùng
cơ hội; điều trị dự phòng lao bằng thuốc INH
theo đúng quy định. Tại các cơ sở điều trị,
bệnh nhân đều được tư vấn để sống tích cực,
giảm nguy cơ lây truyền cho người khác,
thông báo tình trạng nhiễm của mình cho bạn
tình, bạn chích chung... Bệnh nhân điều trị
HIV/AIDS còn được chuyển tiếp đến các
chương trình khác như Lao, STIs, dự phòng
lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Bộ máy tổ chức phòng, chống HIV/AIDS
liên ngành được quan tâm xây dựng. Trong
đó, chú trọng công tác truyền thông nhằm
nâng cao nhận thức và thực hiện các hành vi
an toàn liên quan đến lây nhiễm HIV trong
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cộng đồng giúp giảm dần kỳ thị, phân biệt đối
xử với những người nhiễm HIV/AIDS và người
thân của họ; coi trọng công tác can thiệp giảm
tác hại, điều trị nghiện các chất dạng thuốc
phiện bằng thuốc Methadone, tư vấn, chăm
sóc hỗ trợ và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS, tư
vấn, xét nghiệm HIV sớm, dự phòng lây truyền
HIV/AIDS từ mẹ sang con... Đặc biệt quan tâm
đến việc xây dựng hệ thống và thực hiện công
tác giám sát dịch vụ HIV/AIDS trên địa bàn.
Nhờ vào những giải pháp can thiệp khoa
học, số trường hợp nhiễm HIV tại Bình Thuận
đã bắt đầu giảm từ năm 2010 và liên tục giảm
vào những năm gần đây. Đến nay, tổng số tích
lũy người nhiễm HIV là 6.492 người, gồm
1.539 người có địa chỉ tại Bình Thuận, 4.879
tại Trại giam Thủ Đức, 74 người tại Trại giam
Huy Khiêm. Trong tổng số 1.539 người nhiễm
HIV có địa chỉ tại Bình Thuận thì có 1.007
người nhiễm HIV còn sống.
Phấn đấu đạt mục tiêu 90-90-90
Phát huy những kinh nghiệm phòng, chống
HIV/AIDS trong suốt thời gian dài, Bình Thuận
đang phấn đấu đạt mục tiêu 90-90-90 (90%
người có HIV biết được tình trạng nhiễm HIV
của mình; 90% số người được chẩn đoán
nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người
được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng
virus ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm
giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác),
hướng tới chấm dứt HIV/AIDS vào năm 2030.
Thực hiện thành công các mục tiêu 90-9090 có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính
chiến lược trong phòng, chống HIV/AIDS.
Trong đó, mục tiêu 90% số người nhiễm HIV
biết được tình trạng nhiễm bệnh của mình là
nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Bởi vì, một
người nhiễm HIV mà không biết mình nhiễm
thì có thể vô tình làm lây nhiễm bệnh cho
người thân và cho nhiều người khác trong
cộng đồng. Nếu người nhiễm HIV không biết
được tình trạng nhiễm bệnh của mình, thì họ
cũng không tiếp cận được các dịch vụ dự
phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS và
người cung cấp dịch vụ cũng không tiếp cận
và cung cấp các dịch vụ phòng, chống
HIV/AIDS cho họ.
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Tuy nhiên, việc thực hiện các mục tiêu 9090-90, tạo nền tảng để chấm dứt HIV/AIDS
vào năm 2030 đang vấp phải những thách
thức không nhỏ. Chỉ tính riêng tại Bình Thuận,
trung bình mỗi năm phát hiện 70 ca nhiễm
mới. Nếu năm 2019, toàn tỉnh phát hiện 70 ca
nhiễm HIV mới, thì năm 2020 số ca phát hiện
là 65 ca mắc mới (tỷ lệ giảm chỉ ở mức 7,7%).
Các hành vi nguy cơ lây nhiễm diễn biến
phức tạp, tình trạng lây nhiễm HIV qua đường
tình dục gia tăng, đáng chú ý là gia tăng trong
nhóm đồng giới. Đây cũng là tình hình chung
của cả nước, không riêng gì tại tỉnh. Tại Hội
nghị trực tuyến toàn quốc phòng, chống
HIV/AIDS diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng
Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình
nhấn mạnh: “Với thành quả 30 năm ứng phó
HIV/AIDS, thì chúng ta không được chủ quan,
bởi dịch HIV/AIDS có thể bùng phát trở lại.
Dịch này không thể tự mất đi nếu không được
đầu tư và can thiệp”.
Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng,
chống HIV/AIDS, giảm số người tử vong liên
quan đến AIDS, ngành Y tế khuyến cáo tất cả
phụ nữ mang thai nên đi xét nghiệm HIV trong
3 tháng đầu của thai kỳ. Trong thời gian này,
nếu người mẹ được phát hiện nhiễm HIV thì
sẽ được điều trị ngay. Việc điều trị kịp thời sẽ
giúp gia tăng tỷ lệ trẻ sinh ra không nhiễm HIV
từ mẹ lên đến hơn 95%.
Phòng, chống HIV/AIDS là trách nhiệm của
tất cả mọi người. Hãy tự nguyện xét nghiệm
HIV để biết tình trạng sức khỏe của mình.
Quan hệ tình dục an toàn, không tiêm chích
ma túy, người nghiện ma túy nên đến cơ sở
điều trị methadone để được điều trị. Đặc biệt,
người tiêm chích ma túy bị nhiễm HIV được
điều trị bằng ARV có tải lượng virus dưới
ngưỡng phát hiện, thì vẫn phải sử dụng bơm
kim tiêm sạch và không dùng chung bơm kim
tiêm khi tiêm chích.
Minh Trường //
https://www.phapluatplus.vn/.- 2020
(ngày 19 tháng 12)
https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suckhoe/binh-thuan-30-nam-no-luc-ung-pho-voidai-dich-hiv-aids-d143883.html
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BÀN GIAO NHÀ NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI CHO CỰU TNXP CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

áng 15/12, Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội
LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận phối
hợp cùng Hội Cựu Thanh niên xung
phong tỉnh tổ chức bàn giao căn Nhà nghĩa
tình đồng đội cho hội viên Trà Thị Ngọc Hải
- Khu phố Giang Hải 1, Thị trấn Phan Rí
Cửa, huyện Tuy Phong.

S

thi công, đến nay, căn nhà đã được hoàn
thành.

Bà Trà Thị Ngọc Hải là hội viên Hội Cựu
Thanh niên xung phong huyện Tuy Phong có
hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Căn nhà
của gia đình bà đã xuống cấp nghiêm trọng
chưa có điều kiện xây, sửa lại, trong khi bản
thân bà Hải lại bị tai biến.

Đây là nguồn động viên lớn lao, giúp gia
đình bà Hải cải thiện cuộc sống. Đồng thời
cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể
hiện sự trân trọng và tri ân của thế hệ trẻ đối
với những đóng góp của các thế hệ thanh
niên xung phong trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc./.

Trước hoàn cảnh đó, Tỉnh đoàn - Ủy ban
Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội
Cựu TNXP tỉnh vận động Hội đồng nhân dân
quận 10 - Tp. Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu
đồng nhằm giúp gia đình bà Trà Thị Ngọc
Hải xây dựng lại căn nhà khang trang hơn,
đảm bảo nhu cầu sinh hoạt. Sau một tháng

Trong buổi lễ, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt
Nam tỉnh, Hội Cựu TNXP tỉnh và các ban
ngành đoàn thể của huyện và xã cũng trao
tặng các phần quà cho bà Trà Thị Ngọc Hải.

Quỳnh Trân //
http://doanthanhnien.vn/.- 2020
(ngày 15 tháng 12)
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/moi-ngay1-tin-tot---moi-tuan-1-cau-chuyen-dep/binhthuan-ban-giao-nha-nghia-tinh-dong-doicho-cuu-tnxp-co-hoan-canh-kho-khan

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

BÌNH THUẬN: HƠN 146 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN
DO COVID-19
ính đến ngày 3/12, toàn tỉnh Bình
Thuận có 143.392 người được hỗ trợ
do gặp khó khăn, ảnh hưởng của đại
dịch COVID-19 với tổng số hơn 146 tỷ đồng.

T

Bà Trần Thị Thanh Nhàn, Phó Giám đốc
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh
Bình Thuận, cho biết các biện pháp hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID19 đã được tỉnh triển khai khẩn trương, đến

ngày 3/12, toàn tỉnh có 143.392 người được
hỗ trợ.
Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương
binh và Xã hội tỉnh, việc triển khai thực hiện
Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của
Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người
dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đã
được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận thực hiện nghiêm túc, kỹ
lưỡng.
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Theo bà Trần Thị Thanh Nhàn, Phó Giám
đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
tỉnh Bình Thuận, việc triển khai chi trả cho
người bị ảnh hưởng dịch COVID-19 thời
gian qua cũng gặp một số khó khăn.

Chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn vì
COVID-19. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Các sở, ngành của tỉnh đã chủ động triển
khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao,
đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn
bản, chính sách của Chính phủ cho các đối
tượng thụ hưởng; kịp thời đề xuất xin chủ
trương hỗ trợ các đối tượng vợ hoặc chồng
liệt sỹ lấy chồng hoặc lấy vợ khác đang
hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19 và đối tượng là:
giáo viên, nhân viên trong các trường học,
cơ sở giáo dục ngoài công lập không có giao
kết hợp đồng lao động bị ảnh hưởng do dịch
COVID-19.
Tính đến ngày 3/12, toàn tỉnh có 143.392
người được hỗ trợ do gặp khó khăn, ảnh
hưởng của đại dịch COVID-19 với tổng số
hơn 146 tỷ đồng.
Đây là những người thuộc nhóm đối
tượng: người có công với cách mạng và
thân nhân người có công với cách mạng; đối
tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu
đãi hằng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo;
người lao động tạm hoãn thực hiện hợp
đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng
lương; hộ kinh doanh…

Cụ thể, việc triển khai rà soát, hướng dẫn,
lập danh sách giữa 3 nhóm đối tượng chính
sách của các địa phương thời gian đầu còn
trùng lặp, sai đối tượng, dẫn đến mất nhiều
thời gian thẩm định, ảnh hưởng đến tiến độ
trình phê duyệt.
Qua kiểm tra tại địa phương và thực tế tại
hộ gia đình, ngành đã phát hiện chi trùng,
sót đối tượng, chi sai đối tượng phải thu hồi
kinh phí.
Một số địa phương triển khai thẩm định,
hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt còn chậm, mặc dù Ủy ban nhân
dân tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã
hội đã có nhiều văn bản đôn đốc, nhắc
nhở…
Hiện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
tỉnh đang thẩm định hồ sơ để thực hiện hỗ
trợ các đối tượng là: giáo viên, nhân viên
trong các trường học, cơ sở giáo dục ngoài
công lập không có giao kết hợp đồng lao
động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 được
hỗ trợ từ nguồn kinh phí vận động ủng hộ
phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý./.
Nguyễn Thanh //
https://www.vietnamplus.vn.- 2020
(ngày 2 tháng 12)
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuanhon-146-ty-dong-ho-tro-nguoi-dan-gap-khokhan-do-covid19/680186.vnp

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

ĐƯA 11 THUYỀN VIÊN TÀU XIN HONG VÀO BỜ AN TOÀN
rưa 19-12, tàu Cảnh sát biển 6007 đã
cập cảng Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn
hàng hải Khu vực III tại TP Vũng Tàu
(tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và đưa 11 thuyền
viên tàu hàng Xin Hong bị nạn về bờ an toàn.

T

Khi tàu cập cảng, 11 thuyền viên đã được
các cơ quan chức năng phối hợp Trung tâm
Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến

hành cách ly, thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút
ngày 17-12, tàu hàng XIN HONG, quốc tịch
Panama, số IMO: 9205524, có 15 thuyền
viên (11 người Trung Quốc, bốn người Việt
Nam), chở 7.800 tấn đất sét, hành trình từ
Malaysia đi Hồng Kông (Trung Quốc). Khi đi
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ngang qua vùng biển Phú Quý (Bình Thuận),
do thời tiết xấu, hàng hóa trên tàu bị xê dịch
làm cho tàu nghiêng, thuyền trưởng xin phép
cho tàu vào cảng Phú Quý để tránh trú. Tuy
nhiên, khi gần đến đảo Phú Quý, tàu bị
nghiêng, nguy cơ bị chìm rất cao, thuyền
trưởng tàu đã yêu cầu cứu nạn.
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thuyền viên trên tàu hàng Xin Hong tại khu
vực cách đảo Phú Quý khoảng 15 hải lý,
trong đó, có ba thuyền viên người Việt Nam,
tám thuyền viên người Trung Quốc. Các
thuyền viên được chăm sóc y tế trên tàu
CSB 6007, sức khỏe ổn định. Cùng với đó,
tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp Tìm
kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III đến hiện
trường phát hiện và vớt được hai thi thể
người Trung Quốc, được xác định là thuyền
viên của tàu Xin Hong.
Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ
lực tìm kiếm những người còn lại.
Nguyễn Nam //
https://nhandan.com.vn/.- 2020
(ngày 19 tháng 12)

Lễ bàn giao 11 thuyền viên tàu hàng Xin Hong.

Đến rạng sáng 18-12, tàu Cảnh sát biển
CSB 6007 đã phát hiện, cứu vớt được 11
----------------------------------------------------------

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xahoi/dua-11-thuyen-vien-tau-xin-hong-vaobo-an-toan-628722/

BÌNH THUẬN: HỖ TRỢ THÊM 30% MỨC ĐÓNG BHYT
CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CHUẨN CẬN NGHÈO
ội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã
ban hành Nghị quyết số 19/2020/NQHĐND về việc quy định mức hỗ trợ
đóng BHYT từ ngân sách địa phương cho
đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo; học
sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và
diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa
bàn tỉnh.

H

Cụ thể, đối với người thuộc hộ gia đình
chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ: Ngoài mức hỗ
trợ tối thiểu quy định tại Điểm b, Khoản 1,
Điều 8, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày
17/10/2018 của Chính phủ, ngân sách địa
phương hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT
cho đối tượng.

ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống
trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ ngoài mức hỗ trợ tối thiểu
quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 8, Nghị
định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018
của Chính phủ, ngân sách địa phương hỗ
trợ thêm 3% mức đóng BHYT cho đối tượng.
Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí trong
dự toán chi ngân sách hàng năm của tỉnh để
hỗ trợ cho các đối tượng.
Đức Toàn // http://daidoanket.vn.- 2020
(ngày 12 tháng 12)
http://daidoanket.vn/binh-thuan-ho-trothem-30-muc-dong-bhyt-cho-nguoi-thuocho-gia-dinh-chuan-can-ngheo-546588.html

Đối với học sinh, sinh viên; người thuộc
hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp,
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NGÀNH CÔNG THƯƠNG BÌNH THUẬN ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ TRONG XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI
gành Công Thương Bình Thuận nỗ
lực trong công tác xây dựng nông
thôn mới, triển khai hoàn thành
nhiệm vụ được UBND tỉnh Bình Thuận giao
theo kế hoạch đề ra, nhằm đạt kết quả trong
thực hiện tiêu chí ngành Công Thương Bình
Thuận phụ trách đối với các xã xây dựng
nông thôn mới năm 2020.

N

Công tác xây dựng nông thôn mới đã
được ngành Công Thương quan tâm thực
hiện xem là nhiệm vụ trọng tâm của ngành;
triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ
UBND tỉnh giao cho ngành tại Quyết định số
342/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện
Bộ tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
năm 2020, Sở Công Thương Bình Thuận đã
xây dựng Kế hoạch số 480/KH-SCT ngày
03/3/2020 của Sở Công Thương Bình
Thuận về Thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới ngành
Công Thương năm 2020; tiếp tục phát huy
và giữ vững các tiêu chí 4 điện nông thôn và
tiêu chí 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông
thôn đã đạt đến hết năm 2019; phấn đấu
hoàn thành chỉ tiêu được giao theo kế hoạch
năm 2020; hướng dẫn, phối hợp đánh giá và
tổ chức thẩm định xét công nhận hồ sơ tiểu
tiêu chí 17.8 về tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở
sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc
ngành công thương quản lý đảm bảo tuân
thủ về an toàn thực phẩm theo quy định tại
các xã xây dựng nông thôn mới năm 2020.
Ngoài ra, thực hiện phối hợp với huyện
Hàm Thuận Nam và các sở ngành theo dõi,
đôn đốc, giúp đỡ xã Hàm Cường phấn đấu,
phát huy thực hiện hoàn thành Bộ tiêu chí xã
nông thôn mới nâng cao theo quy định tiêu
chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao tại tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018
– 2020.

Cụ thể, đối với tiêu chí 4 điện nông thôn:
Tính đến nay cuối năm 2020 toàn tỉnh có
93/93 xã đạt tiêu chí điện nông thôn; đối với
tiêu chí điện huyện nông thôn mới trong Bộ
tiêu chí huyện có 08/08 huyện đạt tiêu chí 4
điện huyện nông thôn mới, hoàn thành
100% xã, huyện đạt tiêu chí 4 điện nông thôn
trong Bộ tiêu chí xã và huyện nông thôn mới
trên địa bàn toàn tỉnh.
Để duy trì 93 xã và 08 huyện đã đạt tiêu
chí; Sở Công Thương Bình Thuận triển khai
tiếp tục đầu tư cải tạo nâng cấp lưới điện,
các công trình đáp ứng nhu cầu phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương, giải quyết
tình trạng quá tải lưới điện phục vụ sinh hoạt
và các mục đích khác (sản xuất, kinh doanh
– dịch vụ, chính trị - xã hội) tại các khu, cụm
dân cư, cải thiện chất lượng điện năng, giảm
điện kế câu phụ, câu chuyền với giá trị đầu
tư lưới điện dự kiến năm 2020 là 61 tỷ 438
triệu đồng; Cải tạo, nâng cấp và phát triển
lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận
lưới điện hạ áp nông thôn tại các huyện trên
địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 480/KHSCT ngày 03/3/2020 của Sở Công Thương
Bình Thuận về Thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngành
Công Thương năm 2020.
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Đối với tiêu chí 7 cơ sở hạ tầng thương
mại nông thôn: trong năm 2020 đã tổ chức
thẩm định công nhận 03 xã có chợ đạt tiêu
chí 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
gồm (Chợ Thuận Hòa, chợ Hồng Liêm,
huyện Hàm Thuận Bắc; chợ Bình An, huyện
Bắc Bình) và 01 xã đạt tiêu chí 7 cơ sở hạ
tầng thương mại nông thôn xét cửa hàng
kinh doanh tổng hợp đạt chuẩn nông thôn
mới trên địa bàn xã Hàm Thạnh, huyện Hàm
Thuận Nam. Lũy kế đến nay 11/2020 toàn
tỉnh có 77/93 xã đạt tiêu chí 7, đạt 82,8% so
với tổng số xã trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục
thực hiện hướng dẫn, đôn đốc các địa
phương triển khai đầu tư xây dựng hoàn
thành công trình cơ sở hạ tầng thương mại
nông thôn, tiến hành tổ chức thẩm định,
đánh giá công nhận tiêu chí 7 tại các xã đăng
ký hoàn thành tiêu chí theo kế hoạch đề ra,
phấn đấu đến hết năm 2020, có thêm 01 xã
đạt tiêu chí, lũy kế có 78/93 xã đạt tiêu chí 7
theo kế hoạch UBND tỉnh giao chỉ tiêu từ đầu
năm. Đồng thời hoàn thành tiểu tiêu chí
17.8.2 lĩnh vực an toàn thực phẩm ngành
Công Thương phụ trách.
Trong năm, Sở đã tổ chức thẩm định và
công nhận hoàn thành tiểu tiêu chí 17.8.2 về
an toàn thực phẩm ngành Công Thương phụ
trách cho 08 xã bao gồm: xã Bắc Ruộng, xã
Gia An huyện Tánh Linh; xã Hàm phú, xã
Hồng Liêm, xã Hàm Đức huyện Hàm Thuận
Bắc; xã Hàm Thạnh huyện Hàm Thuận
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Nam. Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 45/93 xã
đã được Sở Công Thương công nhận đạt
tiểu tiêu chí 17.8.2 an toàn thực phẩm ngành
Công Thương phụ trách. Trong thời gian
đến Sở sẽ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc tổ
chức thẩm định hồ sơ tiểu tiêu chí 17.8.2 an
toàn thực phẩm lĩnh vực ngành Công
Thương phụ trách, tại các xã xây dựng nông
thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Nhìn chung, công tác xây dựng nông thôn
mới trên lĩnh vực ngành Công Thương triển
khai trong năm 2020, đã đạt được các bước
nhất định, trong đó việc thực hiện duy trì, giữ
vững tiêu chí điện tại các xã, huyện đảm bảo
ổn định và phát huy; đối với tiêu chí 7 trong
năm, thẩm định công nhận thêm 04 xã đạt
tiêu chí 7 và tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc địa
phương hoàn thành công trình chợ, cơ sở
bán lẻ ở nông thôn đạt chuẩn tiêu chí 7 cơ
sở hạ tầng thương mại nông thôn, được đầu
tư xây dựng khang trang, đảm bảo đầy đủ
các hạng mục theo yêu cầu tiêu chí, phục vụ
nhu cầu mua bán của người dân nông thôn,
góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa
phương.
// https://congthuong.vn.- 2020
(ngày 11 tháng 12)
https://congthuong.vn/nganh-congthuong-binh-thuan-dat-nhieu-ket-qua-trongxay-dung-nong-thon-moi-149111.html

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

1.758 TÀU CÁ BÌNH THUẬN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH

Đ

ến nay, tỉnh Bình Thuận có 1.758 tàu
cá/1.920 tàu cá (đạt trên 91%) lắp đặt
thiết bị VMS. Trong đó, 100% số tàu
cá có chiều dài từ 24m trở lên và 91% tàu cá
có chiều dài từ 15-24m đã lắp đặt xong.
Việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
(VMS) trên các tàu cá là giải pháp quan
trọng hàng đầu giúp khắc phục tình trạng
không kiểm soát được tàu cá hoạt động khai
thác thủy sản trên biển trong thời gian qua.
Từ đó, giúp hạn chế các hoạt động khai thác
bất hợp pháp, nhất là tình trạng tàu cá khai
thác vi phạm vùng biển nước ngoài.

Xác định đây là một trong những nội dung
quan trọng để thực hiện hiệu quả các biện
pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
không khai báo và không theo quy định
(IUU), trong năm 2020, tỉnh Bình Thuận đẩy
nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành việc lắp
đặt thiết bị giám sát hành trình.
Nhờ vào thiết bị giám sát hành trình cùng
với việc sớm đưa vào hoạt động Trung tâm
Dữ liệu giám sát tàu cá, các trạm dữ liệu tại
Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá đã
giúp ngành chức năng của tỉnh Bình Thuận
triển khai có hiệu quả các biện pháp chống
khai thác IUU. Chỉ trong năm 2020, Bình
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Thuận đã xử lý 446 trường hợp vi phạm khai
thác IUU (chưa phát hiện trường hợp tàu cá
của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài).

Trung tâm Dữ liệu giám sát tàu cá Bình Thuận

Bên cạnh đó, từ thiết bị giám sát hành
trình, công tác tổ chức sản xuất trong khai
thác theo hình thức tổ đội tiếp tục được quan
tâm. Ban quản lý tại các cảng cá Phan Thiết,
La Gi, Phan Rí Cửa đã thu được 5.133 nhật
ký khai thác trên tổng cộng hơn 20.000 lượt
tàu cập cảng.
Ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng
Chi cục Thủy sản Bình Thuận cho biết,
những tàu cá chưa thực hiện việc lắp đặt
VMS do một số nguyên nhân như: đang làm
-----------------------------------------------------------
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thủ tục sang nhượng, chủ tàu gặp khó khăn
về tài chính, tàu làm ăn thua lỗ đang nằm bờ,
tàu hư hỏng… Để sớm hoàn thành việc lắp
đặt theo đúng quy định, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Bình Thuận phối hợp
với các địa phương rà soát lại từng trường
hợp cụ thể để có phương án giải quyết; xây
dựng chính sách hỗ trợ ngư dân lắp đặt
VMS trên tàu cá.
“Rất ít trường hợp bà con khó khăn chưa
có điều kiện để lắp đặt, các đối tượng này
cũng đã được chúng tôi rà soát đối với từng
trường hợp và đã làm việc. Cố gắng những
trường hợp nào có khả năng lắp đặt thì sẽ
tiếp tục vận động bà con lắp đặt trong thời
gian tới. Đồng thời, chúng tôi cũng tham
mưu cho UBND tỉnh lập chính sách để hỗ trợ
cho bà con trong lắp đặt thiết bị này. Nếu bà
con đã lắp đặt thì sẽ xem xét hỗ trợ 50% giá
trị của máy và mức hỗ trợ không quá 10 triệu
đồng”, ông Huỳnh Quang Huy cho biết
thêm./.
Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2020
(ngày 31 tháng 12)
https://vov.vn/kinh-te/1758-tau-ca-binhthuan-lap-dat-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh827752.vov

BÌNH THUẬN RA VĂN BẢN KHẨN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
ác sự kiện tập trung đông người phải
tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ
quan y tế, Ban chỉ đạo phòng chống
dịch COVID-19 nơi tổ chức.

C

Ngày 1-12, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn
bản Khẩn gởi các cơ quan thuộc UBND tỉnh
và UBND các huyện, thị, thành phố trong
tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong
tình hình mới.
Văn bản này cho biết, tình hình đại dịch
COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến
phức tạp, số trường hợp mắc liên tục gia
tăng. Tại TP.HCM đã có ca lây nhiễm từ
người cách ly; do đó, nguy cơ lây nhiễm ra
cộng đồng là rất lớn, yêu cầu công tác phòng
chống dịch phải nghiêm ngặt hơn.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ
chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ và nhân dân trên địa bàn toàn
tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp:
Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa
điểm và trên phương tiện giao thông công
cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng
hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập
đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng
cách an toàn khi tiếp xúc. Các sự kiện tập
trung đông người phải tuân thủ yêu cầu,
hướng dẫn của cơ quan y tế, Ban chỉ đạo
phòng chống dịch COVID-19 nơi tổ chức.
Những nơi thường xuyên có hoạt động
tập trung đông người như: Siêu thị, chợ, nhà
ga, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất…
phải có phương án phòng, chống dịch đáp
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ứng yêu cầu, tự trang bị các phương tiện,
vật tư phòng, chống dịch bệnh, đánh giá
mức độ an toàn của cơ quan, đơn vị, cơ sở.
Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý trách
nhiệm người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi
phạm; xử lý các cá nhân vi phạm theo đúng
quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực y tế.
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nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám chữa
bệnh; đảm bảo quy trình cách ly y tế, xét
nghiệm, phát hiện sớm các ca bệnh theo quy
định, không để sơ suất, xảy ra lây lan trong
lực lượng làm nhiệm vụ và lây ra cộng đồng.
Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các
sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị
xã, thành phố tổ chức tốt công tác quản lý
cư trú trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra,
phát hiện, xử lý các trường hợp người nước
ngoài đến lưu trú, cư trú bất hợp pháp; quản
lý chặt người nước ngoài được phép làm
việc,lưu trú tại địa phương, nhất là tại các
doanh nghiệp, trường học, khách sạn…
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở
Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh
tăng cường kiểm soát khu vực biên giới
biển, cảng; không để xảy ra trường hợp xuất
nhập cảnh không được kiểm soát theo quy
định.

Phun thuốc khử trùng tại một điểm cách ly trước đây
ở Bình Thuận.

Giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện
cách ly tại khu vực được chỉ định làm khu
cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú;
không để những người không có trách
nhiệm vào các khu cách ly và yêu cầu người
được cách ly thực hiện đúng các quy định,
thường xuyên đeo khẩu trang và không
được tiếp xúc gần với người xung quanh để
tránh lây lan.
Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh,
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội
Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã,
thành phố chỉ đạo việc rà soát, củng cố hệ
thống giám sát, phòng chống dịch bệnh;
đảm bảo sẵn sàng về nhân lực, cơ sở vật
chất, trang thiết bị, vật tư y tế... đáp ứng với
các tình huống, diễn biến mới của dịch
COVID-19.
Kiểm tra, giám sát chặt việc thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các cơ
sở cách ly tập trung và cơ sở cách ly tập
trung có trả phí trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục
triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chính
phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế về đẩy
mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp
với các huyện, thị xã, thành phố tăng cường
công tác quản lý khách du lịch trên địa bàn;
quản lý chặt các sự kiện văn hóa, thể thao
tập trung đông người, phải đảm bảo an toàn
trong phòng, chống dịch Covid-19 mới được
tổ chức.
Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người
dân nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện
đúng và đầy đủ các quy định, hướng dẫn về
phòng chống dịch; chú trọng truyền thông về
thông điệp 5K, cài đặt và sử dụng các ứng
dụng khai báo y tế tự nguyện, Bluezone.
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành
phố, triển khai tinh thần chỉ đạo của UBND
tỉnh tại Công văn này đến UBND các xã,
phường, thị trấn, các ban, ngành, đơn vị trực
thuộc, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,
kinh doanh và hộ gia đình; chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác
phòng, chống COVID-19 trên địa bàn.
Phương Nam // https://plo.vn.- 2020
(ngày 1 tháng 12)
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-ra-vanban-khan-phong-chong-dich-covid19953091.html
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KHẮC PHỤC "THẺ VÀNG" IUU: BÌNH THUẬN CÓ HƠN 90% TÀU CÁ TRÊN 15M
LẮP THIẾT BỊ GIÁM SÁT

Đ

ể chống khai thác hải sản bất hợp
pháp, không khai báo và không theo
quy định (IUU), Bình Thuận đang đẩy
nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát hành
trình (VMS) với tàu cá.

Tàu khai thác và dịch vụ ở Đảo Phú Quý, tỉnh Bình
Thuận

Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS)
là điều kiện bắt buộc đối với tàu cá tàu có
chiều dài từ 15m trở lên theo quy định của
Luật Thủy sản 2017 và Điều 44 Nghị định số
26/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Xác định đây là một trong những nội dung
quan trọng để thực hiện hiệu quả các biện
pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
không khai báo và không theo quy định
(IUU), tỉnh Bình Thuận đang đẩy nhanh tiến
độ phấn đấu hoàn thành việc lắp đặt VMS.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh, tính đến giữa tháng 12/2020, tỉnh
có hơn 91% tàu cá đã thực hiện việc lắp đặt
thiết bị giám sát hành trình tàu cá; trong đó,
nhóm tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m
trở lên đạt 100%; nhóm tàu có chiều dài thân
từ 15-24m đạt 91%. Số thuyền nghề giã cào
đã lắp đặt đạt 96%.
Hiện nay, những tàu cá nằm trong diện
quy định chưa thực hiện việc lắp đặt VMS có
một số trường hợp do sang nhượng đang
làm thủ tục; một số chủ tàu gặp khó khăn về
tài chính, làm ăn thua lỗ, hư hỏng…
Để sớm hoàn thành việc lắp đặt theo
đúng quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn phối hợp với các địa phương kiên
quyết, khẩn trương lắp đặt VMS đối với số

tàu cá còn lại, gắn với việc hoàn thiện và vận
hành có hiệu quả trung tâm, trạm dữ liệu
giám sát tàu cá.
Cùng đó, rà soát lại từng trường hợp tàu
cá, chủ tàu cụ thể để có phương án giải
quyết; xây dựng chính sách hỗ trợ ngư dân
lắp đặt VMS trên tàu cá;…
Cùng với đó, các lực lượng kiểm ngư,
biên phòng tiếp tục kiểm tra, kiểm soát tại
các cửa biển, khu vực neo đậu để phát hiện
những tàu cá nào chưa lắp đặt VMS nhằm
cảnh cáo nghiêm khắc mức phạt, kiên quyết
không cho xuất bến đi biển và xử lý nghiêm
theo Nghị định số 42/CP của Chính phủ. Các
lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm
soát, thực thi xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm đối với các tàu đã lắp đặt nhưng mất
kết nối với trạm bờ, khai thác sai vùng…
Thời gian qua, việc chống khai thác IUU,
đặc biệt là ngăn chặn tàu cá khai thác bất
hợp pháp vùng biển nước ngoài được Tỉnh
ủy, UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo sát sao,
liên tục, gắn trách nhiệm của cả hệ thống
chính trị và người đứng đầu các sở, ngành,
đơn vị, địa phương, cá tổ chức đoàn thể.
Nhờ vậy, liên tục từ tháng 7/2019 đến
nay, Bình Thuận không có tàu cá, ngư dân
trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài.
Các biện pháp chống khai thác IUU khác
cũng được triển khai một cách quyết liệt. Từ
đầu năm 2020 đến nay, Ban quản lý tại các
cảng cá Phan Thiết, La Gi, Phan Rí Cửa đã
thu được 5.133 nhật ký khai thác trên tổng
cộng hơn 20 nghìn lượt tàu cập cảng.
Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng
cũng đã xử lý 438 vụ vi phạm bảo vệ nguồn
lợi thủy sản; tước quyền sử dụng 10 giấy
phép khai thác thủy sản có thời hạn; thu giữ
nhiều kích điện, ngư cụ cấm…/.
Hồng Hiếu // https://bnews.vn/.- 2020
(ngày 24 tháng 12)
https://bnews.vn/khac-phuc-the-vangiuu-binh-thuan-co-hon-90-tau-ca-tren-15mlap-thiet-bi-giam-sat/181818.html
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TẠM NGƯNG GIẢI MŨI NÉ DUNES MARATHON DO DỊCH BỆNH COVID-19

D

o dịch bệnh COVID-19, giải Mũi Né
Dunes Marathon “Chạy vì miền
Trung” phải dừng lại.

Ngày 3-12, ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(VHTT&DL) Bình Thuận đã ký thông báo dời
thời gian tổ chức giải Mũi Né Dunes
Marathon năm 2020 do dịch bệnh COVID19.

Giải marathon Mũi Né được chuẩn bị chu đáo phải
dừng vì dịch bệnh

bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân và vận
động viên và đề xuất của Ban Tổ chức giải,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo
dời thời gian tổ chức giải Mũi Né Dunes
Marathon năm 2020 và sẽ tổ chức lại vào
một thời điểm thích hợp khi tình hình dịch
bệnh được kiểm soát tốt và đảm bảo an
toàn.
Được biết giải Mũi Né Dunes Marathon
2020 này còn truyền bá thông điệp “Chạy vì
miền Trung,” kêu gọi sự đồng lòng, chung
tay giúp đỡ đồng bào miền Trung đang chịu
ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ.
Toàn bộ số tiền thu được từ việc đăng ký
tham dự giải sẽ được quyên góp để ủng hộ
bà con miền Trung sau những thiệt hại
nghiêm trọng về tài sản, vật chất do đợt mưa
lũ lịch sử gây ra.

Theo kế hoạch, giải Mũi Né Dunes
Marathon năm 2020 sẽ tổ chức vào ngày 612 đến nay công tác chuẩn bị có liên quan
đến giải đã hoàn tất.
Theo đăng ký, số lượng tham gia khoảng
500 vận động viên trong đó có 70% vận
động viên đến từ TP Hồ Chí Minh. Tuy
nhiên, trong thời gian chuẩn bị diễn ra giải
đấu, tại TP Hồ Chí Minh dịch bệnh đang diễn
biến phức tạp và có nguy cơ lây lan trong
cộng đồng.

Các vận động viên tập luyện trước giải

Tuy nhiên rất tiếc do dịch bệnh COVID-19
phạm tạm dừng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành
viên Làng du lịch Phan Thiết thông tin và làm
việc với các đối tác có liên quan, các vận
động viên để chia sẻ khó khăn trong tình
hình hiện nay.
Phương Nam // https://plo.vn.- 2020
(ngày 3 tháng 12)
Cung đường đẹp như mơ ở Mũi Né

Thông báo nêu, nhằm thực hiện tốt công
tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm

https://plo.vn/xa-hoi/tam-ngung-giai-muine-dunes-marathon-do-dich-benh-covid19953593.html
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN
ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU TIÊN ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM ĐỂ BẢO VỆ RỪNG

N

gày 18-12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh
Bình Thuận cho biết, đã phối hợp với
các đơn vị liên quan tổ chức tập
huấn, đưa vào sử dụng ứng dụng công nghệ
ảnh viễn thám phục vụ cho công tác quản lý,
giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn.
Theo đó, dựa trên các nguồn dữ liệu từ
ảnh viễn thám của vệ tinh Sentinel 2, các
bản đồ số (WebGIS) và các nguồn dữ liệu
khác của ngành kiểm lâm, hệ thống theo dõi
diễn biến rừng (FMS) của tỉnh Bình Thuận
đã được xây dựng. Cứ 10 ngày một lần, hệ
thống FMS Bình Thuận sẽ tự động thu nhận
ảnh viễn thám từ vệ tinh, rồi thực hiện phân
tích và đưa ra các cảnh báo mất rừng, sau
-----------------------------------------------------------

đó gửi tin nhắn SMS và email tới các đơn vị
phụ trách quản lý, bảo vệ rừng. Thông qua
kiểm tra ảnh viễn thám, hệ thống này còn
giúp ngành kiểm lâm xác minh những điểm
nghi ngờ bị mất rừng để có biện pháp ngăn
chặn kịp thời. Được biết, tỉnh Bình Thuận là
nơi đầu tiên của cả nước ứng dụng công
nghệ ảnh viễn thám để quản lý, bảo vệ rừng.
Nguyễn Tiến //
https://www.sggp.org.vn/.- 2020
(ngày 19 tháng 12)
https://www.sggp.org.vn/dia-phuong-dautien-ung-dung-anh-vien-tham-de-bao-verung-703996.html

BÌNH THUẬN CẮT GIẢM MỘT SỐ DIỆN TÍCH LÚA DO THIẾU NƯỚC TƯỚI
ết thúc mùa mưa 2020, khu vực phía
Nam tỉnh Bình Thuận có lượng mưa
thấp hơn trung bình nhiều năm, nên
các hồ chứa thủy lợi thiếu hụt nước.

K

Do đó, tỉnh Bình Thuận đã tính toán, cân
đối nguồn nước hợp lý cho khu vực phía
Nam, trong đó giảm một số diện tích sản
xuất lúa Đông Xuân 2020-2021 để ưu tiên
cấp nước sinh hoạt cho người dân.
1. Nhiều hồ phía Nam mực nước trữ
thấp
Ông Nguyễn Hữu Huệ, Phó Tổng Giám
đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Khai thác
công trình thủy lợi Bình Thuận, cho biết, năm
2020 tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh
không thuận lợi, lượng mưa không đều.
Trong đó, các hồ chứa thủy lợi ở phía Bắc
tỉnh như: Phan Dũng, Lòng Sông, Đá Bạc,
Cà Giây, Sông Quao đã tích nước trữ đạt
100% theo dung tích thiết kế, đảm bảo
nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất
Đông Xuân 2020-2021 theo kế hoạch.

Kết thúc mùa mưa 2020, hồ Sông Móng tích nước đạt
thấp. Ảnh: KS.

Ngược lại các hồ phía Nam tỉnh tích nước
đạt thấp so với dung tích thiết kế. Cụ thể,
tính đến giữa tháng 12/2020, các hồ trên địa
bàn huyện Hàm Thuận Nam như hồ Sông
Móng tích nước chỉ đạt 57,54% dung tích
thiết kế, hồ Ba Bàu đạt 36,17% dung tích
thiết kế, hồ Tân Lập đạt 63,72% dung tích
thiết kế và hồ Núi Đất (TX La Gi) đạt 55,33%
dung tích thiết.
Do đó, 2 huyện Hàm Thuận Nam và La
Gi nguồn nước không đảm bảo cho sản xuất
nông nghiệp theo kế hoạch, chỉ ưu tiên cấp
nước phục vụ sinh hoạt cho người dân.
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2. Cắt giảm 290 ha lúa Đông Xuân
Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, kế hoạch
của UBND tỉnh phê duyệt cấp nước vụ Đông
Xuân 2020-2021 toàn tỉnh sản xuất 50.806
ha, trong đó diện tích lúa và màu 29.772 ha,
thanh long 20.623 ha, nuôi trồng thủy sản
411 ha. Thời vụ sản xuất tập trung từ ngày
20/12/2020 đến 20/1/2021.
Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công
trình thủy lợi tỉnh, căn cứ tổng thể tình hình
nguồn nước và kết quả tính toán, cân đổi
nguồn nước và kế hoạch cấp nước từ các
hệ thống công trình thủy lợi, sau khi kết thúc
vụ mùa 2020, Công ty sẽ ưu tiên cấp nước
cho sinh hoạt, nước uống cho gia súc, gia
cầm, nuôi trồng thủy sản, nước tưới cho cây
trồng lâu năm (thanh long).

Tỉnh Bình Thuận đã cắt giảm 290 ha lúa vụ Đông
Xuân 2020-2021 để đảm bảo nước sinh hoạt cho
người dân. Ảnh: KS.

Và, với lượng nước còn lại hơn 690 triệu
m3, Công ty chỉ đảm bảo cấp nước sản xuất
lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 cho
29.482/29.772 ha theo kế hoạch. Trong đó,
2 huyện Hàm Thuận Nam và La Gi phải điều
chỉnh cắt giảm diện tích sản xuất lúa Đông
Xuân là 290ha và giảm phiên tưới cho cây
thanh long do nguồn nước tưới không đảm
bảo.
Về vấn đề trên, mới đây tại cuộc họp bàn,
thống nhất kế hoạch cấp nước sinh hoạt
trong mùa khô và sản xuất vụ Đông Xuân
năm 2020-2021, ông Nguyễn Hữu Phước,
Phó giám đốc Sở NN- PTNT Bình Thuận đã
thống nhất kế hoạch cấp nước sản xuất vụ
Đông Xuân theo đề nghị của Công ty TNHH
MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh.
Tuy nhiên để đảm bảo cấp nước theo kế
hoạch sản xuất vụ Đông Xuân với tổng diện
tích 50.516 ha, đồng thời cấp đủ nước phục
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vụ sinh hoạt cho nhân dân, nuôi trồng thủy
sản, hoạt động công nghiệp trên địa bàn, Sở
NN-PTNT đề nghị Công ty TNHH MTV Khai
thác công trình thủy lợi tỉnh tăng cường tích
trữ nước vào cuối vụ nhưng phải đảm bảo
an toàn công trình.
Đồng thời triển khai nạo vét kênh trục
chính, sửa chữa cống lấy nước, bảo dưỡng
các thiết bị máy bơm, máy đóng mở cửa
cống lấy nước. Đặc biệt, cần khai thác hiệu
quả lượng nước chạy máy của thủy điện Đại
Ninh, thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa
Mi cấp nước sản xuất và sinh hoạt trên địa
bàn các huyện Bắc Bình, Tánh Linh và Đức
Linh.
Bên cạnh đó, Công ty phải có thông báo
lịch cấp nước tưới cây thanh long 1 tháng 1
lần cho huyện Hàm Thuận Nam, cũng như
tưới thanh long ở khu vực hồ Núi đất (TX La
Gi) biết để phối hợp chặt chẽ nguồn nước,
tránh thất thoát…
Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công
trình thủy lợi Bình Thuận: Để bảo đảm
nguồn nước sinh hoạt và nước sản xuất
nông nghiệp cho năm 2021 và những năm
sau này, Công ty kiến nghị đối với các địa
phương phải thành lập và củng cố tổ thủy
nông nội đồng, nạo vét kênh mương nội
đồng; tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân
sử dụng nước tiết kiệm đúng mục đích. Kiến
nghị tỉnh bố trí kinh phí nạo vét hồ Ba Bàu và
hồ Tà Mon để tăng dung tích trữ phục vụ
chống hạn. Về lâu dài sớm giải quyết đền bù
lòng hồ Sông Dinh 3 để tích nước nguồn
nước theo thiết kế; đẩy nhanh tiến độ thi
công kênh chuyển nước Sông Dinh - Núi Đất
để bổ sung nguồn nước cho hồ Núi Đất cũng
như xây dựng công trình hồ Ka Pét để bổ
sung nguồn nước huyện Hàm Thuận Nam.
Đầu tư kiên cố hóa Kênh chuyển nước Sông
Móng - Đu Đủ - Tân Lập để giảm tổn thất
nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu
quả.
Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2020
(ngày 28 tháng 12)
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-catgiam-mot-so-dien-tich-lua-do-thieu-nuoctuoi-d280575.html
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ
BÌNH THUẬN ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 2021
heo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh Bình Thuận, trong kỳ nghỉ Tết
Dương lịch năm 2021, Bình Thuận dự
kiến đón khoảng 30.000 lượt khách du lịch.

T

Biển Mũi Né, Bình Thuận luôn thu hút đông đảo du
khách đến nghỉ dưỡng và chơi các môn thể thao trên
biển.

Lượng khách lưu trú tập trung tại khu du
lịch, resort ở Hàm Tiến- Mũi Né (thành phố
Phan Thiết). Dự báo, công suất phòng tại
các cơ sở lưu trú từ 3 - 5 sao đạt khoảng 40
- 60% và chủ yếu là khách du lịch nội địa đi
theo dạng nhóm nhỏ bạn bè, gia đình. Khách
du lịch không lưu trú sẽ tập trung chủ yếu ở
các khu du lịch cộng đồng tại Hòn Rơm, Đồi
Dương (thành phố Phan Thiết), thị xã La Gi,
Bình Thạnh (huyện Tuy Phong)...
Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID19 vừa tạo cảm giác thoải mái, ấn tượng cho
du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
đã có văn bản yêu cầu các Ban Quản lý khu
- điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch tăng
cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ
tình hình an ninh trật tự, an toàn du khách,
vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực
phẩm, giá cả, chất lượng dịch vụ .…
Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
đề nghị ban quản lý khu, điểm du lịch, các
cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch... triển khai
và yêu cầu toàn thể nhân viên, người lao
động trong đơn vị và du khách thực hiện
nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài,
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc

dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an
toàn khi tiếp xúc, khai báo y tế… Bên cạnh
đó, các đơn vị cần tập trung thực hiện các
biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện
nghiêm túc quy định về niêm yết giá hàng
hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết; tăng
cường phối hợp với các lực lượng chức
năng quản lý, kiểm soát tốt hoạt động bán
hàng rong, không để xảy ra tình trạng “chặt
chém”, lừa gạt du khách. Đồng thời, các đơn
vị rà soát, lắp đặt các biển báo, quy định,
hướng dẫn du khách tại các điểm tham
quan, điểm du lịch mạo hiểm (nếu có), bãi
tắm ven biển; trang bị đầy đủ phương tiện
cứu hộ, cờ hiệu, phao tiêu và đảm bảo luôn
có nhân viên trực cứu hộ.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt
động du lịch trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó
khăn khi không có lượng khách quốc tế. Tuy
nhiên, để tạo sân chơi cho du khách, đồng
thời kích cầu du lịch nội địa, dịp này, một số
khu du lịch, resort tổ chức các chương trình
Chào năm mới 2021 với đêm tiệc "Gala
dinner" bằng những món ăn truyền thống
Việt Nam, ẩm thực phương Tây và chương
trình nghệ thuật đón Giao thừa…. Đồng thời,
các doanh nghiệp du lịch xây dựng các
chương trình giảm giá kích cầu du lịch, triển
khai nhiều gói sản phẩm du lịch mới nhằm
thu hút du khách.
Đón chào năm 2021, tại thành phố Phan
Thiết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
Bình Thuận tổ chức Chương trình nghệ
thuật Countdown Chào năm mới 2021.
Ngoài ra, một số hoạt động văn hóa, thể thao
Chào năm mới sẽ diễn ra như: Ngày chạy
đầu năm mới, Giải đua xe đạp Phan Thiết
mở rộng, Giải Việt dã…
Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 2020
(ngày 30 tháng 12)
https://baotintuc.vn/du-lich/binh-thuandam-bao-an-toan-du-lich-trong-dip-tetduong-lich-2021-20201230104517587.htm
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BÌNH THUẬN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢNG BÁ VÀ TRUYỀN THÔNG DU LỊCH
ăm 2021, xác định thị trường nội địa
sẽ là thị trường mục tiêu, đồng thời
chuẩn bị các chiến dịch quảng bá
điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng đến
thị trường khách quốc tế khi thị trường cho
phép, du lịch Bình Thuận tập trung công tác
quảng bá, truyền thông giới thiệu những sản
phẩm đặc trưng và kích cầu du lịch.

N

xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch năm
2020 và giai đoạn đến năm 2025. Thông qua
việc đưa vào hoạt động Trạm Thông tin hỗ
trợ du khách Đồi Dương cũng như việc tư
vấn, hỗ trợ thông tin cho gần 200 cuộc gọi
đến đường dây nóng hỗ trợ du khách tạo ấn
tượng đẹp trong lòng du khách và người dân
địa phương, góp phần khẳng định thương
hiệu du lịch.
Thân thiện mời gọi du khách

An toàn đón khách; Ảnh: Nguyên Vũ

Du lịch Bình Thuận an toàn
Năm qua, dù hoạt động du lịch chịu ảnh
hưởng chung của dịch bệnh, nhưng du lịch
Bình Thuận vẫn khẳng định thương hiệu
nghỉ dưỡng biển thông qua việc tổ chức phát
động hưởng ứng Chương trình “Người Việt
Nam đi du lịch Việt Nam”, công bố Phú Quý
thành Khu du lịch cấp tỉnh, hoạt động kỷ
niệm 25 năm Ngày Du lịch và công bố Quyết
định công nhận Khu du lịch quốc gia Mũi Né.
Bên cạnh đó, ngành đã tham mưu Ban chỉ
đạo phòng chống dịch tỉnh ban hành Bộ Tiêu
chí an toàn về phòng chống dịch phù hợp
tình hình mới; đồng thời, chủ trì, phối hợp
với Sở Y tế thực hiện các đợt kiểm tra và
gắn nhãn dán an toàn cho doanh nghiệp
đảm bảo tiêu chí an toàn phục vụ khách. Và
để đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng
bá thương hiệu, ngành đã phối hợp với Hiệp
hội Du lịch tỉnh triển khai chương trình giới
thiệu điểm đến Bình Thuận an toàn, thân
thiện, hấp dẫn và chất lượng với chủ đề “Oh
Wow! Mũi Né”.
Cùng với việc quảng bá hình ảnh tại Ngày
Hội du lịch TP.HCM năm 2020. ngành còn
triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp

Trên cơ sở thông điệp của ngành Du lịch
gửi đến du khách khẳng định Mũi Né - Bình
Thuận vẫn là điểm đến “an toàn - thân thiện
- chất lượng”, sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt
động truyền thông giới thiệu điểm đến theo
nhiều hình thức, trong đó có công tác xúc
tiến, quảng bá trực tuyến với việc đẩy mạnh
hình thức digital marketing về du lịch để phù
hợp các tiêu chí an toàn về điểm đến của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều chỉnh hoạt động quảng bá xúc tiến
theo hướng tăng cường quảng bá trực tuyến
trên báo, đài, các phương tiện truyền thông
và các trang mạng xã hội. Đồng thời, mở các
chuyên mục thông tin về “du lịch Bình
Thuận” trên website, Cổng Thông tinh du lịch
tỉnh và các trang mạng xã hội du lịch. Ngoài
ra, còn thực hiện các phim quảng cáo về sản
phẩm du lịch đặc trưng như ẩm thực đặc sắc
nhất, điểm check in đẹp nhất, resort đẹp
nhất, bãi biển thơ mộng nhất, các môn thể
thao mạo hiểm..., in ấn và phát hành các ấn
phẩm, quà tặng theo bộ nhận diện thương
hiệu.
Đối với công tác xúc tiến du lịch, sẽ tăng
cường liên kết phát triển du lịch với các tỉnh,
thành cả nước, nhất là tam giác phát triển du
lịch TP.HCM - Lâm Đồng - Bình Thuận chủ
đề “Chợ Sài Gòn - Hoa Đà Lạt - Biển Mũi
Né”, liên kết kích cầu du lịch “điểm đến an
toàn” với các đị phương Đông Nam bộ,
chương trình quảng bá văn hóa - du lịch ẩm thực tại Bình Phước. Đặc biệt, tháng
4/2021, du lịch Bình Thuận sẽ tham gia
quảng bá tại Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội và lần đầu tiên tổ chức “Những ngày
Văn hóa - Du lịch Bình Thuận” tại thủ đô Hà
Nội. Riêng thị trường quốc tế thì tùy theo tình
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hình thực tế, sẽ lựa chọn thị trường phù hợp
để tổ chức xúc tiến, quảng bá du lịch cũng
như tổ chức đón các đoàn Famtrip, Presstrip
đến Bình Thuận khảo sát, truyền thông sản
phẩm đặc trưng và môi trường du lịch an
toàn.
Với định hướng quảng bá, truyền thông
ngày càng hiện đại và chuyên nghiệp, hình
ảnh du lịch Bình Thuận tiếp tục tạo dấu ấn
rõ nét để mời gọi du khách đến. Qua đó, giữ
----------------------------------------------------------
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vững uy tín thương hiệu điểm đến, phát huy
lợi thế cạnh tranh phục vụ chiến lược phát
triển du lịch xanh và bền vững trong năm
mới.
// https://dulich.petrotimes.vn.- 2020
(ngày 31 tháng 12)
https://dulich.petrotimes.vn/binh-thuannang-cao-hieu-qua-quang-ba-va-truyenthong-du-lich-593183.html

CƠ SỞ LƯU TRÚ SẼ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHI ĐƯỢC THƯƠNG HIỆU
QUỐC TẾ VẬN HÀNH
ự tăng trưởng của lượng khách quốc
tế ở Việt Nam trong những năm gần
đây đã trở thành cú hích giúp nâng
cao chất lượng dịch vụ lưu trú. Đặc biệt phải
kể đến sự tham gia của các thương hiệu
quốc tế trong quản lý bất động sản nghỉ
dưỡng.

S

Khu nghỉ dưỡng NovaHills Mui Ne Resort & Villas
(Phan Thiết, Bình Thuận) sẽ được vận hành theo tiêu
chuẩn quốc tế từ quý I/2021.

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, năm
2019 Việt Nam thu hút trên 18 triệu lượt
khách quốc tế, 85 triệu lượt khách du lịch nội
địa. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng
gần 17% so với cùng kỳ và đạt mức cao nhất
từ trước đến nay.
Xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của số
lượng khách du lịch, đặc biệt là khách quốc
tế, những đòi hỏi về tiêu chuẩn dịch vụ và
tính chuyên nghiệp của ngành du lịch ngày
càng cao.

Một nghiên cứu của Savill gần đây cho
thấy, các sản phẩm bất động sản (BĐS) nghỉ
dưỡng do thương hiệu danh tiếng quản lý
luôn có giá bán bình quân cao hơn 31%, giá
chào thuê phòng cũng cao hơn từ 30-50%
so với những dự án không có thương hiệu.
Tuy vậy những dự án này lại luôn có công
suất hoạt động tốt hơn nhiều so với các
khách sạn nội địa và tỷ lệ lấp đầy thường đạt
tử 90 -100% trong mùa du lịch.
Trong hội thảo "Sức hút đô thị biểnCoastal Appeal", ông Đỗ Thiên Anh Tuấn,
Đại học Fulbright Việt Nam nhận định bên
cạnh yếu tố quy hoạch và vị trí, sự sống còn
và khả năng sinh lời từ một dự án du lịch
nghỉ dưỡng phụ thuộc rất lớn vào phương
thức quản lý và vận hành của dự án. Việc
các nhà phát triển BĐS hợp tác với thương
hiệu uy tín thế giới không chỉ giúp gia tăng
lợi thế về hệ thống tiếp thị toàn cầu mà còn
tiếp cận nguồn khách hàng thân thiết trong
hệ thống của đơn vị quản lý. Các tập đoàn
quản lý khách sạn quốc tế luôn có chiến
lược phát triển kinh doanh rõ ràng và nhất
quán, luôn có chính sách cam kết lợi nhuận,
đảm bảo sự thành công của dự án.
Việc tham gia điều hành của các thương
hiệu quốc tế cũng giúp nâng cao yêu cầu về
chất lượng dịch vụ của du khách, từ đó nâng
tầm vị thế cho du lịch Việt Nam. Đồng thời,
việc hợp tác này sẽ đảm bảo được yếu tố
doanh thu bền vững cho các nhà đầu tư
BĐS nghỉ dưỡng.
Là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển
đứng đầu các tỉnh phía nam, được định
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hướng trở thành điểm đến hàng đầu châu Á,
mỗi năm Mũi Né đón gần 6,4 triệu lượt
khách, trong đó khách quốc tế chiếm tới
11%. Nếu như trước đây khách đến Mũ Né
chủ yếu là khách nội địa, thì nay với hàng
loạt dự án hạ tầng đang gấp rút được triển
khai, cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết hoàn
thành năm 2022 sẽ kéo du khách từ TPHCM
đến Mũi Né. Sân bay Phan Thiết dự kiến đi
vào hoạt động từ năm 2023 cũng sẽ giúp
Mũi Né thu hút lượng lớn khách du lịch nội
địa và quốc tế. Du lịch Bình Thuận đặt mục
tiêu đến năm 2025, riêng Mũi Né sẽ đón 10
triệu lượt du khách, trong đó có 1,5 triệu lượt
du khách quốc tế.
Tiềm năng lớn là vậy nhưng theo một số
liệu thống kê, Mũi Né hiện chỉ có khoảng 317
khách sạn, resort đang hoạt động. Trong đó
chỉ có 3 resort đạt chất lượng 5 sao; 27
resort đạt 4 sao và 15 khách sạn 3 sao. Thị
trường này không chỉ thiếu về lượng mà còn
yếu về chất khi ít có dự án nghỉ dưỡng được
các thương hiệu tiêu chuẩn quốc tế quản lý,
vận hành. Đây là "điểm nghẽn"khiến Mũi Né
bị hạn chế trong việc chào đón dòng khách
cao cấp từ trong và ngoài nước.
Nắm bắt được nhu cầu trên và tìm lời giải
cho bài toán nâng cao chất lượng du lịch Mũi
Né, trong vài năm gần đây, hàng loạt thương
hiệu BĐS hàng đầu đã đổ về thị trường này
phát triển. Nổi bật nhất là khu nghỉ dưỡng
đẳng cấp quốc tế NovaHills Mui Ne Resort &
Villas nằm bên vịnh Mũi Né, Phan Thiết,
Bình Thuận. Không chỉ có địa thế đồi vịnh
biển tuyệt đẹp, phong cách thiết kế Địa
Trung Hải-Tây Ban Nha cuốn hút, dự án còn
được Centara Hotels & Resorts vận hành
----------------------------------------------------------
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dưới thương hiệu Centara Mirage Beach
Resort Mui Ne từ quý I/2021.
Bên cạnh vị trí đắc địa khi tọa lại tại vị trí
trung tâm trên cung đường nhiều resort trên
mặt tiền Huỳnh Thúc Kháng, thuận tiện di
chuyển đến các điểm du lịch và danh lam
thắng cảnh của Bình Thuận,
NovaHills Mui Ne còn được các chuyên
gia đánh giá rất cao nhờ chuỗi tiện ích sang
trọng như: Hai hồ bơi dài 250 m sau dãy biệt
thự sườn đồi, dòng sông lười, cụm hồ bơi vô
cực, chuỗi nhà hàng ẩm thực Á-Âu, nhà
hàng Waterfall Lounge độc đáo, trung tâm
sự kiện hội nghị có sức chứa hơn 1.000
người, khu thương mại, câu lạc bộ thể thao,
công viên biển rộng hơn 1.500 m2.
Những tiện ích tiềm năng trên được quản
lý vận hành bởi Centara Hotels & Resorts, là
thương hiệu thuộc sở hữu của Central
Group, tập đoàn đa ngành nổi tiếng bậc nhất
của Thái Lan. Centara Hotels & Resorts hiện
đang quản lý và vận hành mạng lưới hơn 75
khách sạn - resort, trải rộng trên tất cả các
điểm đến nổi tiếng trên thế giới.
NovaHills Mui Ne Resort & Villas không
chỉ mang lại cho nhà đầu tư những trải
nghiệm tuyệt vời nhất trong kỳ nghỉ của mình
mà còn tạo dựng những giá trị sinh lời bền
vững, và trở thành chất xúc tác đưa các các
sản phẩm nghỉ dưỡng của Việt Nam nổi bật
trên bản đồ du lịch thế giới.
Minh Thi // http://baochinhphu.vn.- 2020
(ngày 6 tháng 12)
http://baochinhphu.vn/doanh-nghiep/co-soluu-tru-se-nang-cao-chat-luong-khi-duocthuong-hieu-quoc-te-van-hanh/416224.vgp

ĐÓN THỜI CƠ ĐẦU TƯ VÀO BÌNH THUẬN QUA DỰ ÁN NOVAWORLD PHAN THIET

han Thiết đang trở lại cuộc đua 'ngôi
vương' trở thành tâm điểm bất động
sản du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn nhất
phía Nam trong 2 năm trở lại đây.

P

1. Vì sao phải là Phan Thiết, Bình Thuận?
Hai năm nay, Bình Thuận luôn là cái tên
được nhắc nhiều nhất trên bản đồ đầu tư bất
động sản (BĐS) du lịch nghỉ dưỡng cả nước.
Không riêng các ông lớn BĐS phía Nam mà

cả những tên tuổi hàng đầu của thị trường
phía Bắc đều lũ lượt kéo về đây tham gia
cuộc đua săn tìm quỹ đất. Hàng loạt dự án
nghỉ dưỡng quy mô lớn được triển khai cùng
với sự gia tăng sức nóng của thị trường này.
Chẳng phải ngẫu nhiên các đại gia BĐS
liên tục đổ vốn vào Phan Thiết còn chính phủ
thì ưu tiên phát triển hàng loạt dự án hạ tầng
khủng cho thị trường này. Trước khi du lịch
Nha Trang, Phú Quốc bùng nổ, Phan Thiết
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chính là thiên đường nghỉ dưỡng biển “hàng
thật giá thật” đứng đầu phía Nam.
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giữa TP. HCM và Phan Thiết chỉ còn dưới 2
tiếng;
Sân bay Phan Thiết với vốn đầu tư hơn
10 nghìn tỷ đồng dự kiến hoạt động vào năm
2023, có thể đón 2 triệu khách/năm; sân bay
Long Thành khởi công cuối tháng 12/2020,
dự kiến mang lại lượng lớn du khách cho thị
trường này.
Ngoài ra Bình Thuận cũng đầu tư gần
1.600 tỉ đồng để nâng cấp và mở rộng tuyến
đường ven biển đoạn Kê Gà - Tân Thiện và
làm mới đoạn Phan Thiết - Kê Gà.

Phan Thiết được thiên nhiên ưu đãi với biển xanh, cát
trắng, nắng vàng. Ảnh: Quang Dương.

Phan Thiết là thành phố biển nổi tiếng với
biển xanh – cát trắng – nắng vàng, những
đồi dương lộng gió cùng nét văn hóa Chăm
lâu đời. Thiên thiên ưu ái, thắng cảnh dồi
dào, vẻ đẹp của Bình Thuận được cả thế
giới công nhận là sánh ngang Bali, Phuket,
rất nổi tiếng trong cộng đồng du lịch quốc tế.
Thế nhưng trước đây do điều kiện hạ tầng
giao thông không đủ sức hỗ trợ, thiếu kinh
nghiệm vận hành, khai thác manh mún, phát
triển dự án nghỉ dưỡng nhỏ lẻ khiến một thị
trường du lịch tiềm năng, một viên ngọc quý
như Phan Thiết chưa được phát triển đúng
tiềm năng vốn có.
Hai năm trở lại đây, Phát Thiết trở lại cuộc
đua “ngôi vương” trở thành tâm điểm BĐS
du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn nhất phía Nam.
Khi các đại điểm du lịch châu Á như Bali,
Phuket, Jeju hay Đà Nẵng, Nha Trang đã trở
nên quen thuộc và không còn mới mẻ. Vẻ
đẹp tự nhiên của Phan Thiết trở thành điểm
đến hấp dẫn với du khách trong nước và
quốc tế.
Tiếp sức cho du lịch Phan Thiết (Bình
Thuận) dành lại “ngôi vương”, những năm
qua Chính phủ phê duyệt đầu tư cơ sở hạ
tầng, giao thông bài bản từ đường hàng
không, đường bộ đến đường thuỷ cho Phan
Thiết.
Tuyến cao tốc TP HCM - Dầu Giây - Phan
Thiết có tổng vốn đầu tư 13.656 tỷ đồng khởi
công tháng 9/2020 dự kiến hoàn thành vào
năm 2022 , giúp rút ngắn thời gian di chuyển

Khách sạn Movenpick được khởi công từ tháng
11/2020, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021.
Ảnh: Quang Dương.

Có thể thấy với sự đồng bộ về hạ tầng,
cùng với việc Mũi Né, Bình Thuận được
công nhận là Khu du lịch quốc gia (theo
Quyết định số 2354/QĐ-BVHTTDL) giúp
Bình Thuận nói chung và Phan Thiết nói
riêng sẽ trở thành thị trường du lịch trọng
điểm quốc gia và thu hút đầu tư trong thời
gian tới.
2. Chọn thời điểm vàng để đầu tư bất
động sản Phan Thiết
Tại hội thảo “Sức hút đô thị biển” tháng
10/2020, các chuyên gia BĐS hàng đầu Việt
Nam nhìn nhận, một trong hai thị trường
BĐS du lịch nghỉ dưỡng phía Nam hấp dẫn
nhất trong tương lai sẽ là Phan Thiết. Thống
kê Sở Du lịch tỉnh, tỷ lệ tăng trưởng du lịch
mỗi năm của Phan Thiết luôn giữ trên 10%.
Năm 2019, Bình Thuận lại tiếp tục đón
hơn 6,4 triệu lượt khách trong đó khách
quốc tế khoảng 775.000 lượt và doanh thu
từ khách du lịch đạt 15.110 tỷ đồng. Một khi
hệ thống hạ tầng giao thông đi vào vận hành,
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tương lai lượng khách đến Bình Thuận sẽ
ngày càng tăng cao.
Vì đang trên đà tăng trưởng nên xét về
yếu tố giá, BĐS Phan Thiết còn hấp dẫn hơn
so với các khu vực khác. Đây chính là lúc
mà nhà đầu tư nên chớp cơ hội bởi một khi
những đại dự án hạ tầng tại đây đi vào vận
hành, giao thương thông thuận, giá trị BĐS
Phan Thiết sẽ gia tăng rất nhanh và vô cùng
lớn. Nếu không nhanh tay ngay thời điểm
này, nhiều nhà đâu tư có thể mất cơ hội đón
sóng tăng giá BĐS tại Phan Thiết trong thời
gian tới.
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chọn mặt gửi vàng là điểm đến cho ngôi nhà
thứ hai mơ ước của cư dân cấp tiến, nhờ hệ
thống quy hoạch đồng bộ, hàng trăm tiện ích
phục vụ nhu cầu từ nghỉ ngơi, giải trí, du lịch
đến phám phá như công viên giải trí chủ đề,
công viên nước, cụm sân golf 36 hố PGA
độc quyền; đường chạy marathon 42,195
km;
Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Arena
7.000 chỗ; trung tâm vui chơi giải trí ẩm thực
về đêm; hệ thống bệnh viện, trường học
danh tiếng trong và ngoài nước.
Ngoài ra hơn 20 khách sạn và resort triển
khai tại dự án đều được các thương hiệu
quốc tế uy tín nhất quản lý vận hành.
Vừa qua dự án cũng đã ký kết khởi công
xây dựng khách sạn Movenpick, dự kiến
hoàn thành vào cuối năm 2021, đáp ứng nhu
cầu nghỉ dưỡng cho cộng đồng cư dân quốc
tế.

Dự án NovaWorld Phan Thiet quy mô 1.000 ha. Ảnh:
Quang Dương.

Đón đầu làn sóng đầu tư và góp phần
thúc đẩy du lịch Bình Thuận, thị trường BĐS
Phan Thiết liên tục đón nhận nhiều dự án du
lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn cùng sự xuất
hiện của những thương hiệu quản lý vận
hành danh tiếng quốc tế.
Trong những dự án nghỉ dưỡng đang thay
máu thị trường Phan Thiết, nổi bật nhất phải
kể đến Novaworld Phan Thiet, Siêu thành
phố Biển – Du lịch – Sức khỏe, một sản
phẩm của Tập đoàn Novaland.
NovaWorld Phan Thiet có tổng mức đầu
tư gần 5 tỉ USD, quy mô 1.000 ha, kéo dài 7
km đường bờ biển tuyệt đẹp. Không chỉ là là
siêu thành phố du lịch nghỉ dưỡng phức hợp
đa dạng với những cụm phân khu được
phân bố theo chủ đề độc đáo, mới lạ,
NovaWorld Phan Thiết được giới đầu tư

Novaworld Phan Thiet mang đến đa dạng
các sản phẩm second home bao gồm nhà
phố nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà
phố thương mại, biệt thự nghỉ dưỡng trong
sân golf… thích hợp để ở, nghỉ dưỡng, cho
thuê hay kinh doanh.
Bên cạnh đó, chính sách “đầu tư siêu an
toàn", đầu tư 2,8 tỉ đồng cam kết lợi nhuận
2,3 tỉ đồng trong 5 năm đang thu hút sự quan
tâm của các nhà đầu tư.
Phát huy lợi thế là một điểm đến hàng
đầu, NovaWorld Phan Thiet với khả năng
sinh lời hấp dẫn cùng cam kết chắc chắn từ
chủ đầu tư, nhanh chóng dẫn đầu trong
danh sách lựa chọn sinh lời của nhà đầu tư
khi đến Phan Thiết, Bình Thuận.
Quang Dương //
https://nongnghiep.vn.- 2020
(ngày 9 tháng 12)
https://nongnghiep.vn/don-thoi-co-dautu-vao-binh-thuan-qua-du-an-novaworldphan-thiet-d279324.html
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KHẮC KHOẢI MŨI NÉ
hìn những đồi cát không người, bác
Di, một du khách miền Trung thốt lên
khi tới Mũi Né, Phan Thiết: “Dịch
bệnh COVID-19 đã khiến Mũi Né hoang
vắng như thời bao cấp chưa phát triển
ngành du lịch vậy! Thương cho những người
làm du lịch nơi đây!”.

N

Anh Tuấn (phải) thực hiện chuyến hướng dẫn du lịch
thứ 2 kể từ tháng 3/2020

Chuyện cụ Năm Lại
Chúng tôi tới Phan Thiết đầu tháng
12/2020, trong dịp tại TPHCM có thông tin
xuất hiện một số ca nhiễm COVID-19.
Không khí khu du lịch Mũi Né, Phan Thiết
vốn đã vắng vẻ từ đầu năm lại càng vắng vẻ
hơn. Những đồi cát vốn đông kín người trượt
ván, giờ thời tiết đẹp như bức tranh nhưng
chỉ vài chục khách lên khám phá, nhiều
người vội đi xuống vì quá vắng vẻ.
Một trong số rất ít người vẫn bám trụ nơi
đồi cát là cụ Năm Lại, năm nay 71 tuổi,
người chuyên cho thuê ván trượt. “Gia tài”
của cụ chỉ là một miếng ván trượt duy nhất
có ghi tên mình. Cụ nói: “Tôi mù chữ, làm gì
cũng phải điểm chỉ. Bốn đứa con, nay ba
đứa lập gia đình, kinh tế eo hẹp. Đứa con
trai lớn vẫn ở cùng tôi, nó bị bệnh tim, đem
vào viện ở TPHCM khám, bác sĩ bảo mổ,
nhưng chúng tôi không có tiền nên lại kéo
nhau về”. Cụ Năm Lại kể: “Tôi định bán ngôi
nhà nhỏ để mổ tim cho con, nhưng nhà tình

thương nên tôi không dám bán mà bán cũng
không ai dám mua”.
Cụ Năm Lại có mấy chục năm làm nghề
cho thuê ván trượt. Cụ biểu diễn nhiều kỹ
thuật trượt ván đồi cát rất diệu nghệ như
trượt sấp, trượt ngửa, trượt bay. Cuộc sống
cơ cực mà cụ luôn vui vẻ với du khách, leo
khắp đồi cát mướt mồ hôi để chỉ dẫn cho mọi
người cách chơi. Cụ bảo: “Tôi chỉ có mỗi một
miếng ván, cho trẻ con thuê thì 20.000đ/
lượt, người lớn thì 30.000đ/ lượt. Không tính
thời gian, khi nào khách mệt, trả lại ván thì
tôi cho người khác thuê. Những ngày đông
khách cũng được chừng trăm ngàn, còn dịch
bệnh COVID-19 thế này cả tuần không có
khách”.
Phóng sự ảnh về cụ Năm Lại đăng
trên Tiền Phong Online, chỉ riêng trên một
trang mạng đã thu hút hơn 350.000 lượt xem
và bình luận, nhiều trang khác cũng thu hút
hàng chục ngàn lượt xem. Rất nhiều bạn
đọc ngỏ ý muốn cùng nhau giúp cụ Năm Lại
vượt qua lúc khó khăn.
Suối Tiên không thấy tiên
Từ những đồi cát vắng hiu, chúng tôi đi
xuống suối Tiên, con suối thường khi tấp
nập du khách nhưng giờ chỉ lạnh lùng một
dòng nước mát uốn quanh. Chị Trúc bán
nước dừa bên bờ suối thấy khách tới, nhưng
cũng chẳng thấy thế làm vui: “Đầu tuần
chúng em đóng cửa không bán. Hôm nay
cuối tuần lác đác dăm chục khách lội suối. E
ngại dịch bệnh nên khách chẳng buồn lên
bờ!”.
Tôi ngồi gọi một ly cà phê bên suối Tiên,
nhìn qua thấy chốt bán vé tham quan suối
Tiên cũng không có bóng nhân viên. Chị
Trúc ngậm ngùi: “Dịch bệnh nổ ra, chúng em
điêu đứng tiền thuê mặt bằng, tiền điện, chi
phí. Bao nhiêu vốn liếng đổ ra cầm cự.
Chúng em có 10 phòng cho thuê, nhưng cả
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tháng chỉ có 3 khách, 5 người khách tới hỏi
thuê, họ đóng cửa ngủ cả ngày, chẳng đi
đâu, tự đi chợ nấu ăn”.
Chị Lý, chủ một khu khách sạn bên suối
Tiên tắc lưỡi: “Khách của chúng tôi chỉ có
dăm người Nga bị kẹt lại vì COVID-19. Họ
xin thuê phòng giảm giá cả tháng, đợi máy
bay về nước. Tôi thấy cám cảnh, cho thuê
nguyên tháng chỉ thu 100 USD mà khách
còn nợ, không có tiền trả, đang chờ bên nhà
gửi tiền qua”.
Khách sạn ngủ yên
Chưa bao giờ khách sạn ở khu du lịch nổi
tiếng Mũi Né lại đóng cửa như bát úp nhiều
đến thế. Một chủ khách sạn tiết lộ “Nếu
chúng tôi mở cửa kinh doanh thì sẽ rất khó
nhận được hỗ trợ miễn giảm thuế và các
khoản khác nữa. Chi bằng, lúc vắng khách
thế này, đóng cửa là cách tốt giữ an toàn
sức khỏe cho mình và du khách, thêm nữa
lại có cơ sở xét miễn giảm thuế”.
Dọc trục đường ven biển ở Mũi Né, lớp
lớp khách sạn không người, sau nhiều
tháng, hoa cỏ đã mọc che lối đi, khóa đã
hoen gỉ. Những quán cà phê mộng mơ,
tráng lệ bên bãi biển ghế chồng lên ghế, chỉ
dăm ba quán cóc còn đón khách. Vài du
khách chạy xe máy tìm điểm mát xa, spa
nhưng họ chỉ thấy cả khu phố đóng cửa
không một cánh tay vẫy chào.
Di tích lịch sử tháp Chăm nổi tiếng Po Sah
Inư, địa danh du lịch thường đông khách bởi
sự cuốn hút từ những nét kiến trúc độc đáo
và nó cũng chỉ cách thành phố Phan Thiết
chừng 7 km. Trong buổi sáng cuối tuần, chỉ
chừng chục du khách đeo khẩu trang ghé
thăm di tích.

Một dãy phố tại Mũi Né đang đóng cửa vì ảnh hưởng
từ COVID-19

Anh Tuấn, hướng dẫn viên cho đoàn
khách vẻn vẹn 2 người nước ngoài. Anh nói:
“Từ tháng 3 tới giờ, đây là chuyến hướng
dẫn thứ hai của tôi. Khách này là những
người sống và làm việc tại Việt Nam”. Anh
Tuấn bảo: “Tôi chưa nhận được bất kỳ hỗ
trợ nào vì dịch bệnh COVID-19 và cũng
không biết phải làm thế nào để được nhận
trợ cấp, vì công ty du lịch đã giải tán rồi!”.
“Dù không có công ăn việc làm vì COVID19 nhiều tháng qua, nhưng tôi vẫn cố gắng
theo đuổi nghề hướng dẫn viên. Tôi yêu
thích nghề này và gắn bó nhiều năm rồi.
Mong rằng dịch bệnh sẽ được kiểm soát, du
khách sẽ trở lại với Phan Thiết và anh em
chúng tôi sẽ lại được mưu sinh bằng công
việc hướng dẫn du lịch”.
Tính đến giữa tháng 9 năm nay, tỉnh Bình
Thuận đón gần 1,9 triệu lượt khách (đạt
26,8% kế hoạch, giảm 58,8% so với cùng kỳ
2019). Nhờ các gói kích cầu du lịch nội địa
được áp dụng, nên doanh thu từ hoạt động
du lịch Bình Thuận đạt khoảng hơn 6.000 tỷ
đồng, nhưng cũng chỉ bằng 54% so với cùng
kỳ 2019.
Trần Nguyễn Anh //
https://www.tienphong.vn/.- 2020
(ngày 14 tháng 12)
https://www.tienphong.vn/van-hoa/khackhoai-mui-ne-1763616.tpo
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KHÁCH SẠN TẠI BÌNH THUẬN ĐƯỢC TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ ĐƯA TIN
ào top 10 khách sạn lớn nhất châu Á,
Apec Mandala Wyndham Mũi Né
nhận được sự quan tâm lớn từ cộng
đồng du lịch quốc tế.

V

Thông tin khách sạn Apec Mandala
Wyndham
Mũi
Né
được
trang
Traveltoplist.com bình chọn vào top 10
khách sạn lớn nhất châu Á đã thu hút sự
quan tâm từ cộng đồng du lịch thể giới.
Trong đó, nhiều trang tin, website du lịch của
Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Singapore,
Philippines, Thái Lan đều đăng tải thông tin
này.

chuẩn 5 sao quốc tế với định hướng
“affordable luxury” - sản phẩm sang trọng,
cao cấp với mức giá tầm trung.
Dự án đã cất nóc 4 tòa nhà 27 tầng vào
ngày 15/12 và dự kiến khai trương vào quý
I/2022. Khi ra mắt chính thức, khách sạn này
cũng vượt lên Marina Bay Sands (quy mô
2561 phòng) của Singapore trở thành một
trong những khu nghỉ dưỡng biển hàng đầu
châu Á.

Cùng với Apec Mandala Wyndham Mũi
Né của Việt Nam, nhiều đại diện châu Á
khác cũng tạo được bất ngờ khi góp mặt
trong top những khu nghỉ hàng đầu châu lục.
Truyền thông quốc tế nhận định Việt Nam
có tiềm năng phát triển du lịch mạnh mẽ với
cảnh quan tự nhiên đa dạng. Tuy nhiên, hạ
tầng du lịch lại chưa phát triển đồng bộ,
chưa có nhiều khu nghỉ tầm cỡ quốc tế. Với
quy mô 2.912 phòng nghỉ, 5.000 m2 bể bơi,
chuỗi 129 tiện ích, 3.000 m2 trung tâm hội
nghị, 5.000 m2 tổ hợp vui chơi trong nhà,
Apec Mandala Wyndham Mũi Né hứa hẹn
bổ sung điểm lưu trú lý tưởng cho du khách
trong nước và quốc tế.
Ngoài ra, dự án còn có thêm nhiều tiện
ích như skyfall, công viên nước, công viên
bùn khoáng, khu vui chơi giải trí nước… Dự
án được đầu tư bởi Apec Group, vận hành
bởi Wyndham Hotel Group.

Mũi Né - Bình Thuận sở hữu một trong những bãi biển
đẹp nhất châu Á.

Sự xuất hiện của tên tuổi khách sạn Việt
Nam trên trang tin quốc tế đã cho thấy sự
quan tâm của các thị trường quốc tế tới
ngành khách sạn - du lịch Việt Nam. Trong
5 năm trở lại đây, Việt Nam liên tiếp được
bình chọn là “Điểm đến du lịch hàng đầu
châu Á”; “Điểm đến văn hóa hàng đầu châu
Á”; “Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á
(theo giải thưởng du lịch thế giới WTA).
Trước đó, Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc
Liên Hợp Quốc (UNWTO) đã công bố danh
sách các quốc gia tăng trưởng du lịch nhanh
nhất thế giới năm 2019, trong đó Việt Nam
vươn lên vị trí thứ 7.
Với lợi thế thiên nhiên đa dạng, khí hậu
ôn hòa, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện,
đại diện Apec Mandala Wyndham Mũi Né kỳ
vọng sẽ đón lượng lớn khách đến lưu trú,
góp phần thúc đẩy ngành du lịch tại Mũi Né
tăng trưởng.

Apec Mandala Wyndham Mũi Né có hướng nhìn ra
vịnh biển thơ mộng.

Apec Mandala Wyndham Mũi Né sở hữu
số lượng phòng kỷ lục tại Việt Nam theo tiêu

Thái Trà // https://zingnews.vn.2020 (ngày 29 tháng 12)
https://zingnews.vn/khach-san-taibinh-thuan-duoc-truyen-thong-quocte-dua-tin-post1167778.html
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MŨI NÉ NGÀY CÀNG HÚT KHÁCH DU LỊCH
ình Thuận - Hơn 300 ngày nắng, biển
xanh cùng đồi cát trắng trải dài, đặc
sản tươi ngon, thắng cảnh đẹp...
lượng khách đến Mũi Né tăng cao 2 năm
qua.

B

Quang Thịnh và gia đình Thùy Trang là
một trong số nhiều du khách yêu thích vẻ
đẹp hoang sơ, thời tiết nhiệt đới quanh năm
của Mũi Né. Không chỉ trong nước, cả
những khách du lịch nước ngoài đều có ấn
tượng đẹp về vùng biển duyên hải Nam
Trung bộ này. Chính bờ biển xanh trong, trải
dài hàng trăm cây số, những đồi cát trắng
mênh mông cùng thời tiết khô ráo đã níu giữ
bao người sau lần đầu họ đặt chân đến đây.

Khu nghỉ dưỡng NovaHills Mui Ne Resort & Villas tại
Mũi Né, Bình Thuận. Ảnh: Thu Thảo.

Mũi Né vừa được công nhận là khu du lịch
quốc gia, nhờ những lợi thế đặc trưng hiếm
có của vùng đất này. Nơi đây dự kiến thu hút
9 triệu khách năm 2025 và lên 14 triệu khách
năm 2030, với doanh thu lần lượt 24.000 tỷ
đồng và 50.000 tỷ đồng.
Thời tiết Mũi Né nắng ấm, có thể đón
khách du lịch quanh năm. Ở từng thời điểm,
"thiên đường biển" toát lên những diện mạo
khác nhau, mang lại cảm giác mới lạ cho du
khách dù ghé lại nơi đây bao lần đi chăng
nữa.
Chị Thùy Trang (quận 7, TP HCM) cho
biết, cứ vài tháng, cả nhà du lịch Mũi Né một
lần vì mỗi lần ghé, biển nơi đây mang dáng
vẻ khác biệt. Chồng chị là người mê thể
thao, thích thử thách bản thân với những bộ
môn trên biển như lướt ván, motor nước, lái
cano... Trong khi chị thích cảm giác từng
cơn gió mang theo hơi mặn của biển thổi
đến mát rượi.
Không riêng gì nhóm khách gia đình,
Quang Thịnh (quận 3, TP HCM), một phượt
thủ yêu thích cảm giác lái xe trên những
cung đường dọc bờ biển nên thơ, trong lành.
Mũi Né là điểm đến khiến anh xiêu lòng sau
lần đầu ghé ngang. Lần đó Thịnh cùng nhóm
bạn đi từ Sài Gòn về Ninh Thuận. Anh đã hạ
quyết tâm phải trở lại thành phố biển được
mệnh danh thiên đường nghỉ dưỡng này.

Tổ hợp tiện ích vui chơi, giải trí tại NovaHills Mui Ne
sẽ mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
Ảnh: Thu Thảo.

Hàng năm, Mũi Né - Phan Thiết luôn lọt
top những điểm đến có lượt khách du lịch
trong và ngoài nước cao trên cả nước. Năm
2018, thống kê từ ngành du lịch tỉnh Bình
Thuận ghi nhận nơi đây đón tiếp hơn 6 triệu
lượt khách, trở thành thành phố biển hút
khách ở Việt Nam, cùng với Nha Trang và
Đà Nẵng. Đến năm 2019, có 6,4 triệu lượt
khách chọn Mũi Né - Phan Thiết làm điểm
đến du lịch, tăng 11,39% so với 2018.
Năm 2020, danh hiệu Khu du lịch quốc gia
được xem như đòn bẩy, thúc đẩy du lịch Mũi
Né - Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận
nói chung, trở thành điểm sáng du lịch tại
khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sau khi
cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hoàn thiện
vào năm 2021, từ TP HCM đến Mũi Né chỉ
mất chưa tới 2 giờ đi xe, rút ngắn thời gian
di chuyển, tạo tiền đề mời gọi du khách
thành phố đến nghỉ dưỡng, thư giãn, giải trí
dịp cuối tuần.
Nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch
biển của dải đất duyên hải Nam Trung bộ,
nhiều nhà đầu tư rót vốn vào đây. Những
chính sách hỗ trợ nhà đầu tư về mặt hành
chính, rút ngắn thời gian xử lý giấy tờ, trải
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thảm mời doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh
góp phần thúc đẩy du lịch Bình Thuận nói
chung và Mũi Né nói riêng, nhanh chóng đạt
mục tiêu đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi
nhọn.
Mũi Né giờ đây không còn là một dãy đồi
thoai thoải với bãi cát ven biển rộng thênh
thang, là điểm đến cho tàu, thuyền đánh cá
vào trú bão. Dải đất nay đã là thiên đường
của các resort, thu hút hàng trăm nhà đầu tư
đến rót vốn mỗi năm.
Một chuyên gia tài chính của tờ US
Weekly từng nhận định rằng các tổ hợp du
lịch nghỉ dưỡng tất cả trong một đang là xu
hướng trên toàn thế giới. Không chỉ góp
phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ, các dự án tổ
hợp "tất cả trong một" còn tạo điều kiện việc
làm, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho người
dân tại khu vực đó.
Đơn cử như dự án đã và đang dần thành
hình tại khu vực Mũi Né như NovaHills Mũi
Né Resort and Villas với quy mô 600 biệt
thự, mang phong cách Địa Trung Hải - Tây
Ban Nha bên vịnh Mũi Né.
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tiêu chuẩn quốc tế - sẽ chính thức tiếp quản
và vận hành dự án NovaHills Mũi Né Resort
and Villas án dưới thương hiệu Centara
Mirage Beach Resort Mui Ne vào quý I/2021.
Đây có thể xem là một trong những dự án
mang lại trải nghiệm đẳng cấp khác biệt cho
du khách; góp phần nâng hạng ngành du lịch
- dịch vụ Mũi Né - Phan Thiết.
Sự xuất hiện của các tổ hợp du lịch nghỉ
dưỡng giải trí đẳng cấp cùng những dự án
resort mang tầm quốc tế đã góp phần giúp
Mũi Né từng bước thay đổi diện mạo. Nhờ
những yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa",
khu du lịch quốc gia Mũi Né không chỉ phù
hợp nghỉ dưỡng, giải trí mà còn là điểm đến
lý tưởng cho các cuộc thi, sự kiện tầm vóc
quốc tế, dành cho những người yêu thích
các môn thể thao trên biển.
Trong khuôn khổ Hội nghị 25 năm Du lịch
Bình Thuận cuối tháng 10, ông Nguyễn Đức
Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
cho biết, định hướng của khu du lịch quốc
gia Mũi Né nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói
chung là trở thành một trong những điểm
đến du lịch cao cấp, hiện đại, mang tầm
quốc tế.
Đến 2030, Mũi Né sẽ là điểm sáng du lịch
tại châu Á - Thái Bình Dương. Địa phương
dự kiến đón 1,5 triệu khách quốc tế năm
2025 và lên 2,5 triệu khách vào 2030, tạo ra
việc làm trực tiếp cho hàng chục nghìn lao
động.

Bình Thuận nói chung là trở thành một trong những
điểm đến du lịch cao cấp, hiện đại, mang tầm quốc
tế. Ảnh: Thu Thảo.

Thu Thảo // https://nongnghiep.vn.- 2020
(ngày 9 tháng 12)

Trong đó, Centara Hotels & Resorts - đơn
vị quản lý và vận hành khu nghỉ dưỡng theo
----------------------------------------------------------

https://nongnghiep.vn/mui-ne-ngay-canghut-khach-du-lich-d279322.html

SĂN RÊU Ở BIỂN CỔ THẠCH
ó một nơi đẹp như chốn bồng lai tiên
cảnh mà bạn nên ghé qua khi đến
Bình Thuận, đó chính là biển Cổ
Thạch.

C

Biển Cổ Thạch nằm ở xã Bình Thạnh,
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cách
Thành phố Phan Thiết 90 km và cách Thành

phố Hồ Chí Minh 300 km. Biển Cổ Thạch
(Tuy Phong) nổi tiếng với những cảnh quan
đặc sắc với các bãi đá hình thù khó có thể
tìm thấy ở đâu khác khiến bao du khách
ngẩn ngơ.
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Vẻ đẹp như chốn "bồng lai tiên cảnh" ở biển Cổ Thạch

Bãi biển ở Cổ Thạch là một quần thể đá
và cát với những bãi đá gồm nhiều loại đá
nhỏ, tròn, dẹp, nhiều màu sắc nên được
người dân địa phương gọi là đá bảy màu.
Bãi đá bảy màu là điểm thu hút nhất của Cổ
Thạch và là một trong những cảnh quan độc
đáo của Việt Nam.

Rêu ở biển Cổ Thạch đẹp như trong tranh

Rêu ở đây mọc một cách tự nhiên, không
do bất cứ bàn tay nào của con người tạo
nên. Rêu xanh quẩn quanh những tầng đá
muôn hình kỳ lạ, bám vào đá, uốn lượn theo
từng con sóng xanh vỗ bờ tựa như… những
thiếu nữ Chăm đang biểu diễn những vũ
điệu “Siva” huyền bí và quyến rũ.

Bãi đá 7 màu độc đáo ở biển Cổ Thạch

Không chỉ có bãi đá đủ màu sắc, biển Cổ
Thạch còn hấp dẫn du khách bởi những tảng
đá to với hình dáng rất độc đáo. Có tảng nhìn
như con voi đang cong vòi phun nước, có
tảng lại như con đà điểu đang ngâm mình
dưới biển, có tảng nhìn giống như bàn tay
nắm.
Nơi đây lúc nào cũng đẹp, nhưng đẹp
nhất là khoảng thời gian từ cuối tháng 12
đến tháng 3 năm sau khi biển Cổ Thạch
khoác lên mình “chiếc áo mới” màu rêu đẹp
lạ thường, thu hút khách thập phương đến…
“săn” rêu.

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp của bãi rêu mà những
thợ ảnh đã săn được

Có 2 thời điểm đẹp nhất để du khách
“săn” rêu, lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của
bức tranh rêu là lúc bình minh vừa ló dạng
và khi hoàng hôn buông xuống. Thời khắc
ấy, du khách như lạc vào chốn siêu thực của
cảnh quan kỳ ảo tạo bởi không gian của đá,
của rêu xanh và của biển cả thẫm biếc mênh
mông.
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Có hai thời điểm chụp rêu đẹp nhất trong ngày là khi
bình minh vừa ló rạng và lúc hoàng hôn buông xuống

Tuy nhiên, không phải ai đến đây cũng
may mắn chụp được hình ảnh rêu đẹp nhất
bởi nó còn phụ thuộc vào thủy triều. Rêu chỉ
xuất hiện khi thủy triều vừa rút xuống, nếu
ước quá lớn sẽ khó chụp còn nước cạn thì
bãi rêu khô, không xanh mượt.
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Hãy cùng với bạn bè và người thân đến với Tuy
Phong để vừa “săn” rêu, vừa khám phá vẻ đẹp hoang
sơ của biển Cổ Thạch và Bãi đá bảy màu kỳ thú nhé

Nguyên Vy //
http://tapchicongthuong.vn.- 2020
(ngày 29 tháng 12)
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/sanreu-o-bien-co-thach-77707.htm

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

ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG ĐIỂM DU LỊCH VĂN HÓA LẦU ÔNG HOÀNG
ầu Ông Hoàng là địa danh nổi tiếng
gắn liền với Công tước De
Montpensier (cháu nội vua LouisPhilippe I của Pháp), vua Bảo Đại và thi sĩ
Hàn Mặc Tử.

L

Ngày 21-12, ông Võ Thành Huy, Phó
Giám đốc phụ trách Sở VH-TT&DL Bình
Thuận đã có báo cáo, đề xuất chủ trương
đầu tư Dự án xây dựng điểm du lịch văn
hóa Lầu Ông Hoàng, Phan Thiết.

thăm Phan Thiết. Năm 1945, quân đội
Pháp đã xây dựng một hệ thống đồn bốt
với nhiều lô cốt quanh Lầu Ông Hoàng để
canh giữ toàn vùng Phan Thiết. Từ đó khu
vực Lầu Ông Hoàng trở thành nơi diễn ra
nhiều trận đánh ác liệt.

Theo báo cáo, Lầu Ông Hoàng là di tích
tham quan nằm trên đồi Bài Nài, một trong
năm ngọn đồi đẹp ở phường Phú Hài,
Phan Thiết, cách trung tâm Phan Thiết 7
km.
Đây là biệt thự do một công tước người
Pháp đầu tư xây dụng từ năm 1911. Khi
xây xong nó được xem là công trình hiện
đại nhất Bình Thuận lúc bấy giờ.
Địa danh này cũng được gắn liền với thi
sĩ Hàn Mặc Tử trong giai đoạn ông đến

Lô cốt của quân đội Pháp nhưng nhiều người vẫn lầm
tưởng là Lầu Ông Hoàng

Ngày nay, Lầu Ông Hoàng đã trở thành
tàn tích. “Trước thực trạng nêu trên, việc
đầu tư xây mới công trình Điểm Du lịch
Văn hóa Lầu Ông Hoàng là hết sức cần
thiết, nhằm tái tạo lại phế tích Lầu Ông
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Hoàng, các di tích chiến tranh cũng như tái
hiện lại chuyện tình lãng mạn của Hàn Mặc
Tử và nữ sĩ Mộng Cầm. Ngoài ra cũng góp
phần tạo cảnh quan môi trường, mỹ quan,
phát triển đa dạng sản phẩm phục vụ
khách du lịch” - báo cáo nêu.

cùng nhiều tiện nghi phụ trợ, như máy phát
điện đặt dưới tầng hầm, bể chứa nước có
thể dùng đủ cả năm. Tên gọi Lầu Ông
Hoàng xuất phát từ cách gọi dân dã của
người dân về sự sang trọng của vị công
tước người Pháp cư ngụ ở đây.

Các hạng mục công trình nằm trong
diện tích đất 4,4 ha đang thực hiện thủ tục
để giao lại cho Sở VH-TT&DL quản lý theo
chủ trương của UBND tỉnh. Được biết,
tổng vốn đề xuất đầu tư cho dự án này là
gần 10 tỷ đồng, dự kiến sẽ đưa vào hoạt
động từ năm 2022.

Tháng 7-1917, Công tước De
Montpensier bán lại biệt thự cho một chủ
khách sạn người Pháp tên là Prasetts. Sau
này vua Bảo Đại mới mua lại.

Lầu Ông Hoàng vốn là một biệt thự do
Ferdinand d'Orléans, Công tước De
Montpensier, cháu nội vua Louis-Philippe I
của Pháp bỏ ra số tiền 82.000 đồng bạc
Đông Dương để xây, nhưng đến nay đã bị
phá hủy và chỉ còn là tàn tích. De
Montpensier cũng là ông chủ Khách sạn
Continental nổi tiếng ở Sài Gòn. Địa danh
này cũng gắn liền với thi sĩ Hàn Mặc Tử
trong giai đoạn ông đến thăm Phan Thiết
và đặc biệt nổi tiếng sau ca khúc của nhạc
sĩ Trần Thiện Thanh.
Vào năm 1911, Công tước De
Montpensier qua Việt Nam du lịch và săn
bắn. Nhận thấy phong cảnh tại những
ngọn đồi xung quanh Phan Thiết rất hữu
tình, ông đã mua lại mảnh đất rộng 536
m2, cách Tháp Po Sah Inư 100 m về
hướng nam đê xây dựng biệt thự.

Ngày nay, phần lớn công trình đã bị mất
dấu vết. Nhiều người đến đây đã lầm
tưởng cụm lô cốt quân sự xấu xí với nhiều
lỗ châu mai lỗ chỗ vết đạn còn sót lại cách
Tháp Po Sah Inư về hướng Nam khoảng
100 m là lâu đài của công tước De
Monpensier.
Địa danh Lầu Ông Hoàng còn gắn với
tên tuổi nhà thơ Hàn Mạc Tử khi ông viết
bài thơ "Phan Thiết Phan Thiết":
...lang thang tìm tới chốn Lầu Trăng
Lầu Ông Hoàng, người thiên hạ đồn
vang.
Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết...
Phương Nam // https://plo.vn/.- 2020
(ngày 21 tháng 12)
https://plo.vn/van-hoa/de-xuat-xaydung-diem-du-lich-van-hoa-lau-onghoang-957102.html

Tòa biệt thự được khởi công xây dựng
ngày 21-2-1911 với quy mô 13 phòng rộng
---------------------------------------------------------

TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG HÀI CỐT 6 LIỆT SỸ
áng 22/12, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh
Bình Thuận (xã Hồng Sơn, huyện
Hàm Thuận Bắc), Tỉnh ủy, HĐND,
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình
Thuận tổ chức Lễ truy điệu và an táng 6
hài cốt liệt sỹ vừa được tìm kiếm và quy
tập trên địa bàn tỉnh.

S

Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống
nước nhớ nguồn” và thực hiện Đề án tìm
kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy
quân sự tỉnh Bình Thuận đã tích cực tham
mưu, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên
truyền bằng nhiều hình thức, qua đó đã
tiếp nhận nhiều thông tin quý giá về mộ liệt
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sỹ. Sau một thời gian, được sự phối hợp,
hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền,
đồng đội cũ và nhân dân, Ban Chỉ huy
quân sự các huyện Bắc Bình, Hàm Tân và
Tuy Phong đã tìm kiếm và quy tập được 6
hài cốt liệt sỹ tại xã Phan Rí Thành (huyện
Bắc Bình), xã Thắng Hải (huyện Hàm Tân)
và xã Phong Phú (Tuy Phong).

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ.
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đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày
càng giàu mạnh.
Trong 2 cuộc kháng chiến, Bình Thuận
là một trong những chiến trường khốc liệt,
diễn ra nhiều trận đánh ác liệt với kẻ thù.
Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc,
cán bộ, chiến sỹ, nhân dân ta đã vượt qua
bao gian khổ khó khăn, chiến đấu kiên
cường, sẵn sàng hy sinh để tô thắm lá cờ
vinh quang của Tổ quốc, để đất nước tự
do, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh
phúc.
Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình
Thuận, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải
phóng, thực hiện chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước và với tình cảm đồng
đội, đồng chí, thân nhân liệt sỹ, các cấp ủy,
chính quyền và ban, ngành, đoàn thể trong
tỉnh đã tổ chức quy tập về nghĩa trang liệt
sỹ tỉnh hơn 9.000 hài cốt liệt sỹ. Tuy nhiên,
do địa hình, địa vật thay đổi… hiện vẫn còn
hơn 1.000 hài cốt liệt sỹ hy sinh trên địa
bàn tỉnh chưa được tìm thấy và quy tập.
Cũng trong sáng 22/12, nhân kỷ niệm
76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân
Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), Tỉnh
ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ viếng tại
Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hoa, thắp
hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo
tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại
biểu, lãnh đạo tỉnh và các tầng lớp nhân
dân đã nghiêng mình tưởng nhớ công ơn
các liệt sỹ, hứa sẽ quyết tâm thực hiện tốt
chính sách đền ơn đáp nghĩa, truyền thống
"Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, phấn

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn/.2020 (ngày 22 tháng 12)
https://baotintuc.vn/van-de-quantam/binh-thuan-truy-dieu-va-an-tang-haicot-6-liet-sy-20201222112021777.htm
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VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO

1. Bắt nữ nghi can giết phụ nữ đơn thân nhờ việc giám định / Phương Nam //
https://plo.vn/.- 2020 (ngày 15 tháng 12)
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-nu-nghi-can-giet-phu-nu-don-than-nho-viec-giamdinh-955840.html
2. Ca cách ly nghi nhiễm COVID-19 ở Bình Thuận là bệnh nhân 1412 / T.Nhiên //
https://plo.vn/.- 2020 (ngày 20 tháng 12)
https://plo.vn/suc-khoe/ca-cach-ly-nghi-nhiem-covid19-o-binh-thuan-la-benh-nhan1412-956930.html
3. Dựng lại hiện trường vụ 2 quân nhân tử vong khi đi hành quân / Phương Nam //
https://plo.vn.- 2020 (ngày 8 tháng 12)
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dung-lai-hien-truong-vu-2-quan-nhan-tu-vong-khi-dihanh-quan-954562.html
4. Em rể sát hại anh vợ sau tiệc nhậu / Phương Nam // https://plo.vn/.- 2020 (ngày 14
tháng 12)
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/em-re-sat-hai-anh-vo-sau-tiec-nhau-955651.html
5. Hai người bị sóng đánh rơi xuống biển tại Bình Thuận / Xuân Song //
https://www.qdnd.vn/.-2020 (ngày 21 tháng 12)
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hai-nguoi-bi-song-danh-roi-xuong-bien-tai-binhthuan-647208
6. Học sinh lớp 1 sẽ ra sao khi buộc phải ngồi học theo “mâm” mô hình VNEN? / Phan
Tuyết // https://giaoduc.net.vn/.- 2020 (ngày 26 tháng 12)
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoc-sinh-lop-1-se-ra-sao-khi-buoc-phai-ngoihoc-theo-mam-mo-hinh-vnen-post214492.gd
7. Hung thủ giết người, cướp tài sản tại Bình Thuận sa lưới / Như Ý //
http://cand.com.vn.- 2020 (ngày 13 tháng 12)
http://cand.com.vn/ban-tin-113/hung-thu-giet-nguoi-cuop-tai-san-tai-tuy-phong-binhthuan-sa-luoi-623400/
8. Khởi tố 5 lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Phan Thiết / Đức Thiên // https://vietnamnet.vn.2020 (ngày 2 tháng 12)
https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/khoi-to-5-lanh-dao-trung-tam-y-te-tpphan-thiet-694325.html
9. Khởi tố người phụ nữ giết cháu người tình để cướp tài sản / Phương Nam //
https://plo.vn/.- 2020 (ngày 19 tháng 12)
https://plo.vn/thoi-su/khoi-to-nguoi-phu-nu-giet-chau-nguoi-tinh-de-cuop-tai-san956799.html
10. Làm rõ dấu hiệu sai phạm tại dự án đại lộ Lê Duẩn, Phan Thiết / Phương Nam //
https://plo.vn.- 2020 (ngày 9 tháng 12)
https://plo.vn/do-thi/lam-ro-dau-hieu-sai-pham-tai-du-an-dai-lo-le-duan-phan-thiet954866.html
11. Một cựu cán bộ văn phòng đất đai bị tố ôm tiền tỉ bỏ trốn / Phương Nam //
https://plo.vn.- 2020 (ngày 4 tháng 12)
https://plo.vn/thoi-su/mot-cuu-can-bo-van-phong-dat-dai-bi-to-om-tien-ti-bo-tron953879.html
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12. Nam thanh niên tử vong do tông vào đuôi xe đầu kéo / Đoàn Sĩ // https://vov.vn/.2020 (ngày 26 tháng 12)
https://vov.vn/xa-hoi/nam-thanh-nien-tu-vong-do-tong-vao-duoi-xe-dau-keo826768.vov
13. Ngủ trên đường ray, người đàn ông bị tàu lửa tông tử vong / Hợp Phố //
https://nld.com.vn.- 2020 (ngày 3 tháng 12)
https://nld.com.vn/thoi-su/ngu-tren-duong-ray-nguoi-dan-ong-bi-tau-lua-tong-tuvong-20201203090514988.htm
14. Nhiều đường dây ma túy ở Bình Thuận bị triệt phá / Văn Hào //
http://antg.cand.com.vn.- 2020 (ngày 1 tháng 12)
http://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/nhieu-duong-day-ma-tuy-o-binh-thuan-bitriet-pha-621830/
15. Nữ sinh lớp 10 tử vong thương tâm trên đường tới trường / Nguyễn Tiến //
https://www.sggp.org.vn/.- 2020 (ngày 23 tháng 12)
16. https://www.sggp.org.vn/nu-sinh-lop-10-tu-vong-thuong-tam-tren-duong-toi-truong704828.html
17. Phá nhổ, tiêu hủy 428 cây cần sa / Trung Thành // https://www.bienphong.com.vn.2020 (ngày 10 tháng 12)
https://www.bienphong.com.vn/pha-nho-tieu-huy-428-cay-can-sa-post435745.html
18. Phụ nữ đơn thân chết bất thường / B.T // http://cadn.com.vn.- 2020 (ngày 3 tháng
12)
http://cadn.com.vn/news/121_235431_phu-nu-don-than-chet-bat-thuong.aspx
19. Sát hại 2 người nên bị tăng án từ chung thân lên tử hình / Vũ Mến // https://plo.vn/.2020 (ngày 26 tháng 12)
https://plo.vn/phap-luat/sat-hai-2-nguoi-nen-bi-tang-an-tu-chung-than-len-tu-hinh957905.html
20. Tàu chở gạo chìm trên biển Bình Thuận, 10 người được cứu sống / Vĩnh Phú //
https://www.baogiaothong.vn/.- 2020 (ngày 23 tháng 12)
https://www.baogiaothong.vn/tau-cho-gao-chim-tren-bien-binh-thuan-10-nguoiduoc-cuu-song-d490122.html
21. Tàu nước ngoài gặp nạn gần đảo Phú Quý, 15 thuyền viên mất tích / Lê Huân //
https://vietnamnet.vn.- 2020 (ngày 17 tháng 12)
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tau-nuoc-ngoai-gap-nan-gan-dao-phu-quy-15thuyen-mat-tich-698302.html
22. Thanh niên chạy xe không biển số tử vong bên lề đường / PN // https://plo.vn.- 2020
(ngày 6 tháng 12)
https://plo.vn/thoi-su/thanh-nien-chay-xe-khong-bien-so-tu-vong-ben-le-duong954163.html
23. Tổng mức đầu tư tăng gấp 2, đề nghị làm rõ năng lực nhà đầu tư Dự án BOT Cảng
hàng không Phan Thiết / Anh Minh // https://baodautu.vn.- 2020 (2020)
https://baodautu.vn/tong-muc-dau-tu-tang-gap-2-de-nghi-lam-ro-nang-luc-nha-dautu-du-an-bot-cang-hang-khong-phan-thiet-d134288.html
24. Xe 16 chỗ nổ lốp tông gãy cột điện 1 người thiệt mạng / PN // https://plo.vn/.- 2020
(ngày 27 tháng 12)
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/xe-16-cho-no-lop-tong-gay-cot-dien-1-nguoi-thietmang-958183.html
25. Yêu cầu Bình Thuận báo cáo các dự án đất đai có sai phạm / Phương Nam //
https://plo.vn.- 2020 (ngày 29 tháng 12)
https://plo.vn/do-thi/yeu-cau-binh-thuan-bao-cao-cac-du-an-dat-dai-co-sai-pham958522.html
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